
 _ئۇيغۇرالردىكى پاجىئه 
  كرىزىس ئىچىدىكى نىكاھ ۋه ئائىله

  
  غالىب بارات ئهرك

  
  قاراشالر ھهر خىل بولىدۇ،

  ھهقىقهت ھامان ئايدىڭلىشىدۇ
 

ئــائىله جهمئىيهتنىــڭ ئهڭ كىچىــك 
ـــسى ـــڭ ، ھۈجهيرى ـــر ئائىلىنى ھهر بى

قانداق بولىشى، پۈتكۈل جهمئىيهتنىڭ 



قانداق بولىشىغا تهسىر كۆرسـىتىدىغان 
ئۇيغــۇر ، شــۇنداق. ھىم ئامىلــدۇرمــۇ

جهمئىيىتىمۇ نۇرغۇنلىغان ئـائىلىلهردىن 
ــۇر ــر جهمئىيهتت ــۈزۈلگهن بى ــا ، ت مان

ـــى  ـــۇ جهمئىيهتتىك ـــدىلىكته مۇش ئهم
ئۇنىـڭ جهمئىـيهتكه ، ئائىلىنىڭ رولـى

كۆرســـىتىۋاتقان تهســـىرى ئويلىـــشىپ 
. كۆرىدىغان مۇھىم مهسىلىگه ئايالندى

بولۇپمـــۇ ئىــــسالھات ئېچىــــۋېتىش 
ىتىنىڭ تهســىرىده شــۇنچىلىك سىياســ

ياخــشى كــۈنلهر بارلىققــا كهلـــگهن 



ـــر تۈركـــۈم ئىدىيىـــسى  بولـــسىمۇ بى
، پۇرســـــــهتپهرهس، تۇراقـــــــسىز
دىيانهتــسىز كىــشىلهر ، مهسئۇلىيهتــسىز

خهلقىمىزنىــڭ ، جهمئىــيهت تهرتىــۋىنى
ئېــسىل ئهنئهنىلىرىنــى بــۇزۇپ، ناچــار 

، قىلمىــشلىرى ئــارقىلىق خهلقىمىــزگه
ۇســىز زىيــانالرنى مىللىتىمىــزگه تولدۇرغ

جۈملىدىن ئۇالرنىڭ ، ئېلىپ كهلمهكته
ــزىس  ــهكىللهنگهن كرى ــشىدىن ش قىلمى
ــــېلىچىگىگىال ئهمهس  ــــڭ ك مىللهتنى
ـــى  ـــۇ زور خهۋپلهرن بۈگـــۈنى ئۈچۈنم



ــۈرمهكته ــىۋهتلىك ، كهلت ــۇڭا مۇناس ش
ماتېرىيالالر ۋه ئۇچۇرالر ئارقىلىق، بـۇ 
جهھهتتىكى جۈملىدىن بىزنىـڭ ئـائىله 

ــــهنچ ــــدىكى چۈش ىلىرىمىزنىڭ ھهققى
ئـــائىله ئهخالقىنىـــڭ ، ئۆزگىرىـــشى

بۇنىـڭ ئـائىلىگىال ئهمهس ، بۇزۇلىشى
ـــدىغان  ـــكه كهلتۈرى ـــۈل مىللهت پۈتك
ــــاكىتلىق  ــــده پ ــــانلىرى ھهققى زىي

  . مۇالھىزىلىرىمنى سۇنماقچىمهن
زامــانىمىزدىكى ئۇيغــۇر ئهلالمىــسى 
ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن ئهپهنـدى 



ه  نــاملىق كىتابىــدا ئــائىلىگ»ئــائىله«
ئائىله نوقۇل مهنىدىكى « :تهبىر بېرىپ

ئىككى جىنىس قۇشۇلمىسىنىڭ قانۇنىي 
ــاي ــۇپ قالم ــهكلى بول ــۇ يهنه، ش ، ئ

؛ ئىنسان ئهۋالدلىرىنىڭ تهۋهللۇدگـاھى
ــر ــهپقهت-مېھى ــل، ش ــدراك-ئهقى ، ئى

مهدهنىيهتنـى -بىلىم، ئادهت-ئهخالق
ــى ــۇنجى مهكتىپ ــشتۈرۈدىغان ت ؛ يېتى

، ئىلىـــم ئوچاقلىرىغـــا، قوشـــنىالرغا
كىـــشىلىك دۇنياســـىغا ، جهمئىــيهتكه

ــى ــى بوسۇغۇس ــدىغان بىرىنچ ؛ يۈزلىنى



ئۆمــۈر ئهجىرلىرىنىــڭ ئهڭ مۇپهســسهل 
كۆڭـۈل جاراھهتلىرىنىـڭ ئهڭ ؛ موزىيى

كىــشىنى ؛ ئىــشهنچلىك شىپاھخانىــسى
مهڭگۈلـــۈك دۇنياغـــا ئۇزىتىـــدىغان 

ئهۋالدالر ؛ مۇســـــــىبهت ئـــــــۆيى
ــېخى ــزى ۋه ش ــسىنىڭ يىلتى ؛ شهجهرى

؛ ىـدىغان قېلىـپمىللهتنى قۇيـۇپ چىق
پۈتـۈن ، ھهمـمه كىـشى-ئائىله.... 

ــيهت ــۇق ، جهمئى ــاھه غهمخورل ھهر س
ـــان مىللىـــي  ـــم بولغ ـــشى الزى قىلى

ــنىڭ  ــۇرۇقى<تۇرمۇش ــدىن . >ئ ئائىلى



ــسى ــائىلىلهر سېستىمى ، جهمئىــيهت-ئ
، مىللهت تۆرۈلىدۇ-ئىنسانالر تۈركۈمى

ئائىلىلهر مـاددىي ۋه . ئۆسۈپ يېتىلىدۇ
ىــــي ئهقلىــــي ۋه ئهخالق، مهنىـــۋىي

شـــارائىتى ۋه قىيـــاپىتىگه ئېتىبارســـىز 
ــــلهت ، قــــاراش جهمئىــــيهت ۋه مىل

ــىگه  ــال ۋه كهلگۈس ــسانىيهتنىڭ رېئ ئىن
 ]1[».ئېتىبارســىز قــاراش ھېــساپلىنىدۇ

ئالىمنىڭ ئائىله ھهققىده . دهپ يازىدۇ
ـــڭ  ـــرى بىزنى ـــارقى تهبى بهرگهن يۇق

ــشىمىزغا ــده ئويلىنى ــۈنىمىز ھهققى ، بۈگ



دىن ھهر تهپهككۈر قىلىشىمىزغا، جۈملى
ھهرىكىتىمىزنى مۇشۇ فورمۇال -بىر ئىش

بىلهن دهڭسهپ كۆرۈشىمىزگه ئهرزىيدۇ 
ئالىمنىڭ پىكرى بويىچه . ۋه ئۈندهيدۇ
نىـڭ )قىز-ئوغۇل( ئايال-ئالساق، ئهر

قانۇنلۇق ھالدا توي قىلىپ پهرزهنتلىك 
بولىــشى ئهلــۋهتته قىــل ســىغمايدىغان 

ـــقهت ـــك  (ھهقى ـــسىز پهرزهنتلى نىكاھ
بىـر -3ىلىـسى تـۇرۇپ ئائ، بولىدىغان

ـــدىغان  ـــك بولى ـــشىدىن پهرزهنتلى كى
قىــسمهن ئهھۋالالرنىمــۇ تىلغــا ئالمــاي 



بىراق گهپ بـۇ ئائىلىنىـڭ ، )بولمايدۇ
ــۇ  ــشىدا ئهمهس بهلكــى ش ــا بولى بهرپ

ــــدىرى ــــى تهق ــــڭ كېيىنك ، ئائىلىنى
ئىككى ، ئائىلىنىڭ مۇستهھكهم بولىشى

ـــا ـــۇرۇق-تهرهپ ئات ـــسى ۋه ئ -ئانى
ــان پوز ــا تۇتق ــسىتۇققانلىرىغ ، ىتسىيى

، مۇھهببهتكه تولىشى-ئائىلىنىڭ مېھىر
ـــى ـــى ۋه مهدهنىيىت ـــائىله ئهخالق ، ئ

ئائىلىنىــــڭ ، پهرزهنـــد تهربىيىــــسى
ـــان  ـــكه تۇتق ـــيهتكه ۋه مىللهت جهمئى
ـــىلىلهر  ـــارلىق مهس ـــسى قات پوزىتسىيى



مانـا . ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ
بىز بۈگۈنكى كـۈنگه نهزهر سـالىدىغان 

نئهنىـــۋى بولـــساق، ئۆتمۈشـــتىكى ئه
تويالرنىڭ ئهكسىچه ئهركىن مۇھهببهت 

ــدۇ ــا بولى ــائىلىلهر بهرپ ــىدا ئ . ئاساس
تويمىـــساڭ تويۇڭـــدا «، ئهلـــۋهتته

ــــــهن ــــــدهك بهزى »تويارس  دېگهن
مۇشـــهققهتلهردىن خـــالىي بولمىغـــان 
ھالدا، ئىككى ياش بىر ياستۇققا باش 

 »ئـايىغى تـاش، بېشى باش«قويۇپ 
ـــۈك تـــۈمهن  ھالـــدا ھاياتنىـــڭ تۈرل



بـۇ سـىناقالردا . ىغا يۈزلىنىـدۇسىناقلىر
ئائىلىلهرنىـــڭ مۇســـتهھكهم قـــورغىنى 
قانچىلىك مۇستهھكهملىنىدۇ ۋه قـانچه 
زامان بهرداشلىق بېرهلهيدۇ؟ بۇنىڭغـا 
ســانلىق مهلۇمــاتالر ئــارقىلىق جــاۋاپ 

ــااليمىز ــلهن . ھازىرلىي ــدى بى ــز ئال بى
مۇندىن يـۈز يىلـالر بـۇرۇنقى دهۋرنـى 

-20ئهكىــس ئهتتــۈرۈپ بېرىــدىغان، 
ئهســىرنىڭ باشــلىرىدا ئهنگىلىيىنىــڭ 
قهشـــقهرده تۇرۇشـــلۇق كونـــسۇلىنىڭ 

-1898 (خانىمى كاتـارىن ماكـارتنىي



ــى  ــقهر 21يىل ــشىدىن باشــالپ قهش  يې
 يىـــــل تۇرمـــــۇش 17 چىنىباغـــــدا

يىلـى نهشـىر -1931نىـڭ )كهچۈرگهن
ــــابى  ــــان كىت ــــقهرنى «قىلىنغ قهش

دىكــى مۇنــۇ بايــانلىرىنى »ئهســلهيمهن
ــايلى ــۆرۈپ باق ــقهر« :ك ــوي قهش ده ت

بېشىدا تۇرۇپ نىكـاھ ئۇقۇغـان مـولال 
نىكـــاھ ، ۋاقىتنــى تـــېجهش ئۈچـــۈن

ئۇقۇغان چاغدىال ئاجرىشىش خېتىنىمـۇ 
چۈنكى بۇنداق . تهييارالپ قۇيىدىكهن

ئىشالر قاچانال بولمىـسۇن يـۈز بېرىـپ 



بىر ئهر بىرهر گۇۋاھچىنىڭ . تۇرىدىكهن
 >تـاالق<ئالدىدا خوتۇنىغا ئۈچ قېتىم 

ئاجراشـــقان خۇتـــۇن -ئهر، دېـــسه
شۇڭا بۇنـداق ئهھۋالـدا . بولىدىكهن

ــش  ــوڭ ئى ــانچه چ ــاھلىنىش ھىچق نىك
ـــسابالنمايدىكهن ـــۇن ئهرلهر . ھې نۇرغ

مهلـۇم ، بىرىنچى قېتىملىـق سـهپىرىده
ـــوي  ـــلهن ت ـــز بى ـــرهر قى ـــدا بى جاي

كۆپــۈنچه بىــر ئىككــى ، قىلىدىكهنــده
نهچـچه ، بهزىده نهچچه ھهپـته، كۈن

ــدىكهن ــپ قالى ــده كېتى ــاي ئۆتكهن ، ئ



... ىـشتىن بـۇرۇن ئاجرىـشىدىكهنكېت
ــزالر  ــوي 12قهشــقهرده قى ــشىدىال ت  يې

كۆپ بالىلىق يـاكى كـۆپ ، قىلىدىغان
ئاسـان ، نهۋرىلىك بولىدىغان بولغاچقا

 ياشــالردىال قېــرى چىــراي 25، قېرىــپ
ــدىكهن ــۇپ كېتى ــۇ ] 2[».بول ــا ب مان

 نهچـچه 100بايانالردىن بىز مۇنـدىن 
يىلــالر بــۇرۇن ئۇيغۇرالرنىــڭ نىكاھقــا 

ويۇنغا ئوخشاش مۇئامىله قىلغانلىقىنى ئ
  . كۆرهلهيمىز

  قازاق ئالىمى چۇقـان ۋهلىخـانوپ



يىلىـــــــدىن -1858) 1835-1865(
ــان -1859 ــقهرده بولغ ــچه قهش يىلىغى

كۈنلىرىده كۆرگهنلىرى ئاساسىدا يازغان 
 دېــگهن »ئــالته شــهھهر خــاتىرىلىرى«

ئــالته شــهھهرده ئايــالالر «كىتابىــدا، 
بـۇ . هرگه بارىدۇئهرلىرى بىلهن بهزمىل

ــاز  ــۇش ئ ــۇق بول يهرده كــۆپ خوتۇنل
ئايـالالر خالىغـان ، چۈنكى. ئۇچرايدۇ

ــدا ئهرلهرنــى تاشــالپ ئۆيــدىن  چاغ
ــدۇ ــپ كېتهلمهي ئهگهر ئايــالى . چىقى

بىرنهرسه  ئۆيدىن، ئاجراشماقچى بولسا



ــــدۇ ــــۈرۈپ ماڭالماي ئهگهر ئهر . كۆت
ئايالىنىـڭ جـان ، ئاجراشماقچى بولسا

بېرىـشى تهلهپ بېقىشى ئۈچۈن تـۆلهم 
ئـــــالته شــــــهھهرده . قىلىنىـــــدۇ

مۇسۇلماندارچىلىققا يات كهڭ يېيىلغان 
، ئۇ بولـسىمۇ، بىر ئاجايىپ ئادهت بار

ـــاپ  ـــپ توخت ـــۇرتتىن كېلى باشـــقا ي
ــــۆيلهپ  ــــق ئ ــــانالرنى ۋاقىتلى قالغ

ۋاقىتلىق نىكاھقا . قۇيىدىغان ئادهتتۇر
ــيه  ــول قويمايــدىغان ھهنهفى قهتئىــي ي

غان مهزھىپىنىـــڭ يـــولىنى تۇتىــــدى



قهشقهرلىكنىڭ بۇ ، سۈننىيلهر تۇرۇقلۇق
خىــل ئــادهتكه يــول قويۇشــى بهكمــۇ 

ئېھتىمـال بـۇ . ھهيران قاالرلىق ئىشتۇر
بۇتپهرهسلىك زامانىدىن قالغان ئادهت 

  . بولىشى مۈمكىن
ـــادىتى  ـــاھلىنىش ئ ـــق نىك ۋاقىتلى
مۇھاجىرالر كـۆپرهك جايالشـقان ئـالته 

، شـــهھهر تهۋهســـىدىال ئهۋج ئالغـــان
ــڭ  ــپىگه كۇچارنى ــش تهرى ــۈن چىقى ك

. ئۆتۈپ كهتسهك بۇنداق ئادهت يـوق
چۈنكى ئۇ ياقالرغـا باشـقا يۇرتلـۇقالر 



ئهر بولغۇچى خوتۇنغا . ئانچه بارمايدۇ
تويلۇق ئۈچۈن بىر قـۇر كىـيىم ئېلىـپ 

خوتهن . نىكاھ ئۇقۇتسىال ئىش پۈتىدۇ
ــۈش پــۇل  ــڭ كۈم ــلهرده بىزنى تهرهپ
ـــرىم كۈمـــۈش  ـــر يې ھېـــساۋىمىزدا بى

. تـۇن ئـالغىلى بولىـدۇخهجلىسىال خو
ــۇن  ــسۇس خوت ــى مهخ ــده تېخ يهكهن
ـــدىغان  ـــۇپ ئهرگه تېگى ـــازىرى بول ب
ــۋالغىلى  ــازاردىنال تېپى ــۇنالرنى ب خوت

تۇرپانالردا توي ، ئهمما ئاقسۇ. بولىدۇ
ئـــالته شـــهھهرده . قىلمـــاق تهســـرهك



ئايالالرغـــــا نىكـــــاھ ئهركىنلىكـــــى 
ــلهن ــى بى ــدهك قىلغىن ــۇ ، بېرىلگهن ب

كىشىلهر ، ىئىشنىڭ يامان تهرىپى شۇك
نىكــاھنى ، ئــائىلىنى قهدىرلىمهيــدىغان

ــدىغان  ــدا كۆرى ــا قاتارى ــۇن تاماش ئوي
كېـيىن .... ئهھۋالالر ناھايىتى ئېغىـر

كىشىلهر پهيغهمبهرنىڭ سـۈننهتلىرىدىن 
جهمئىيهتـــته ، چهتـــنهپ كهتكهچـــكه

يهنىـــال مۆرتهدلىـــك ۋه زىنـــاخورلۇق 
ـــى ـــامراپ كهتت ـــۇلمانالرنىڭ . ي مۇس

ىڭ ئورنىنى نهشه ئارىسىدا ھازىر ھاراقن



ئـــالته شـــهھهرده نهشـــه . ئىگىلىــدى
ـــدۇ ـــگه دېيىلى ـــدىغانالر بهڭ . چېكى

ــۇپ  ــۆپ بول ــانى ك ــڭ س بهڭگىلهرنى
جهمئىيهتكه ھېچقانداق پايدىسى يوق 

ئالته شهھهرنىڭ بۇلۇڭ .... بىر تهبىقه
ـــار ـــشخانىالر ب ـــدا پاھى . پۇچقاقلىرى

ئايـــالالر شـــۇ يهرلهرده پاھىـــشىلىككه 
ــــېلىنىدۇ ىــــشه قهشــــقهرده پاھ. س

ئايالالرنىــڭ كۆپۈيــۈپ كېتىــشىده ھهر 
لــېكىن ، خىــل ســهۋهبلهر بولــسىمۇ

نامراتلىق ۋه مۇھتاجلىقنى ئهڭ مـۇھىم 



ــدۇ ــشكه بولى ــهۋهب دېيى ] 3[»....س
دهپ يازغانلىرى كاتارىن ماكارتنىينىـڭ 
ــۇۋاھ  ــگه گ ــڭ بهرھهقلىگى يازغانلىرىنى
ــل  ــۇ خى ــتىن، يهنه ب ــۇپال قالماس بول
ـــار ـــۇرۇنال ب ـــۇ ب ـــڭ تېخىم  ئادهتنى

  . ئىكهنلىگىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
روسىيىلىك ئاتـاقلىق تاتـار ئـالىمى 

ئۇيغـۇرالر يۇرتىغـا «نۇشرىۋان يائوشېۋ 
-1915 نــاملىق ئهســىرىده »زىيــارهت

ــۇرتىمىزدا كــۆرگهن  ــدا ي يىلــى ئهتراپى
ئاڭلىغانلىرىغا ئاساسـهن مۇنـداق دهپ 



-سـهبىي قىزالرنـى سـهككىز« :يازىدۇ
-12 .توققۇز يېشىدىال ئهرگه بېرىـدۇ

ياشقىچه ياتلىق قىلىنمىغـان قىـزالر  13
قىز بىر ئهرده بىـر . ئهيىبلىك سانىلىدۇ

، بىـر ئهر. ئايدىن ئارتۇق تۇرالمايـدۇ
ــا  ــسه يىلىغ ــالى يهت ــا  50، 40ھ قىزغ

ــدۇ ــىز . ئۆيلىنى ــهۋهبلىك ئهرس ــۇ س ش
. قالغان خوتۇنالر بهك كۆپ ئۇچرايدۇ

ئهر ، بــالىلىق ئايــالالر يــاش بولــسىمۇ
ۆپ قىــــزالر بهك كــــ. چىقمايــــدۇ

. مۇساپىرالردىن ھامىلدار بولۇپ قالىدۇ



ــۈچ ــۈنىگه ئ ــۇالر ك ــا -ئ ــۆت تىيىنغ ت
مـــويكىالردا يـــۇڭ يۇيـــۇپ ئىـــشلهپ 

.... بالىلىرىنى ئـۆزلىرى تهربىيىلهيـدۇ
ـــامراق  ـــزهككه ئ ـــزالر بې ـــۇن قى خوت

ئهرلىرىمۇ شـۇنداق پـوزۇر ، بولغاندهك
كىيىنگهن يورغىالپ يۈرگۈچى قىزالرغـا 

ــ ــا ئ ــا ئاتالرغ ــدۇۋه يورغ . امراق كېلى
ئۇالرنىڭ نهزىرىـده خوتـۇننى كـۆپرهك 
ئېلىش سۈننهت ۋه بىرىنچى دهرىجىلىك 

ئهشۇ خىل ئېتىقادنىڭ . ساۋابلىق ئىش
بـۇ يهرده ، سهمهرىسدىن بولسا كېـرهك



ـــا  ـــۆپرهك قىزغ ـــۈزدىن ك ـــده ي ئۆمرى
. ئۆيلهنگهن كىشىلهر كـۆپ ئۇچرايـدۇ
ــوقۇش ــۇرۇپ س ــى ئ ــۇن قىزالرن ، خوت

 قىينــاش ئاغزىــدىن قــان كهلگــۈچه
ــــدۇ ــــده تۇرى . ئىككىنچــــى دهرىجى

-بــارلىق قــۇت، بۇالرنىــڭ نهزهرىــچه
سائادهت ۋه بارچه يىتۈكلـۈك كـۆپرهك 
ــاتتىقراق  ــۇالرنى ق ــپ ئ ــۇن ئېلى خۇت

ــتۇر ــۇ يهرده <... .قىيناش ــڭ ب بىزنى
تېخـى يېقىنـدىال بىـر . خوتۇن ئهرزان

 ياشلىق 14ئىككى تهڭگه چىقىم قىلىپ 



ككـى يېنىـدا ئى. بىر قىز ئالغان ئىـدىم
ئـۈچىنچى كـۈنى ئـۇنى ، كۈن يېتىـپ
ـــپ ـــى ، قويۇۋېتى ـــشام يهنه بىرن ئاخ

ــدىم ــپ . ئال ــسى قېرى ــڭ ئانى بالىالرنى
ـــدى ـــۇ، قال ـــدۇ. ..ئ ـــز . بولماي بى

ھهر ، پهيزىۋاتقا دائىم بېرىـپ تـۇرىمىز
ئۈچ . بارغاندا بىرنى ئالماي كهلمهيمىز

ـــى  ـــاالق خېتىن ـــۇرىمىزده ت ـــۈن ت ك
-ناھـايىتى ئـۈچ، بېرىۋېتىپ كېتىمىـز

  ]4 [»...> تهڭگىال چىقىم بولىدۇتۆت
گېرمانىيىلىك ئاتاقلىق ئـارخىئولوگ 



شـىنجاڭنىڭ يهر «ئالبېرت ۋون لېكـوك 
 نـاملىق »ئاستى مهدهنىيهت بايلىقلىرى

كىتابىدا تۇرپـان قاراخوجىـدا بولغـان 
 :مۇنــداق بىــر ۋاقىئهنــى خــاتىرىلىگهن

ــر مهزگىــل تۇرغانــدىن « شــۇ يهرده بى
 ئـورنى بىر كۈنى قازى بىـلهن، كېيىن

ــزلهپ  ــى ئى ــاخۇن بىزن ــر ئ ــۇقىرى بى ي
ــدى ــزگه. كهل ــاخۇن بى ــىلهر <- ئ س

ــــداق  ــــسىز بۇن ــــلهر خۇتۇن ئىككىڭ
ــدۇ ــساڭالر بولماي ــوي ، ياشى ــىلهر ت س

- بىـز. دېـدى - >قىلىـشىڭالر زۈرۈر



 ،دېـسهك - >بىز توي قىلىپ بولغان<
لېكىن سىلهرنىڭ ، توغرا<- ئۇالر يهنه،

خۇتۇنلىرىڭالر نهچـچه مىـڭ چـاقىرىم 
شۇڭا سىلهر بـۇ يهرده چۇقـۇم ، قتايىرا

ــم ــشىڭالر الزى ــڭ ۋه . نىكاھلىنى بهگنى
مېنىڭ قىزىمنى سىلهرگه ياتلىق قىلىشقا 

بۇ ئىـش .  دېدى->جابدۇپ قويدۇق
بىزنــى ناھـــايىتى قىـــيىن ئهھۋالـــدا 

قىلـــساق  بىـــز قانـــداق. قالـــدۇردى
ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتماي بۇ ئىشنى 

غــا رهت قىالاليمىــز؟ بىــز ئــاۋۋال ئۇالر



-: ئانــــدىن، رهھــــمهت ئېيتتــــۇق
ســىلهرمۇ بــۇ يهرده چىــڭ ، دوســتالر<

ــىنچىلىرى ــشاھىنىڭ س ــي -پادى مهخپى
ھهر ، پايالقچىلىرى بارلىقىنى بىلىسىلهر

ـــش  ـــر ئى ـــڭ ھهر بى ـــده بىزنى ھهپتى
ھهرىكىتىمىزنى بېيجىڭـدىكى ئهلچىـگه 

باش ئهلچى بـۇ ، مهلۇم قىلىپ تۇرىدۇ
دوكالدالرنــى بېرلىنــدىكى پادىـــشاھ 

بىزنىـڭ . امغا يهتكۈزۈپ تۇرىدۇۋېللىي
قانۇنىمىزدىكى بهلگىلىمه بـويىچه بىـز 

، پهقهت بىــر قېــتىمال تــوي قىالاليمىــز



ئهگهر پادىشاھ بىزنىـڭ بـۇ يهرده يهنه 
سـىز ، توي قىلغىنىمىزنى ئۇقۇپ قالـسا

ــداق  ــز قان ــڭ، بى ــپ بېقى پهرهز قىلى
ئۇالر ساقاللىرىنى . دېدۇق->بولىمىز؟
ئـۇالپال . ى دېيىشت>بىلمهيمىز<سىپاپ 

-: بىز چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېدۇق
ئهگهر بىز قوش نىكاھلىنىش جىنايىتىنى 

ــهك ــۇرۇلىمىز25<، ئۆتكۈزس . > دهرره ئ
ئۇالر بىزنىڭ بۇ خىـل يـاۋايىالرچه  -

قىلمىشىمىزدىن قاتتىق ھهيران بولـۇپ 
بىــــزگه ھېــــسداشلىق قىلىــــشىپ 



  ]5[».قايتتى
بـۇ « ياپونىيىلىك دۇبىئهنجېـشىن 

ر ناھـايىتى بالـدۇر تـوي يهرلىك قىزال
 ياشقىچه ياتلىق 15ئهگهر ، قىلىدىكهن

ـــدىكهن ـــاتلىق بواللماي ـــسا ي ، بولمى
 ياشالر 25 ياشالردىال 13 ~ 12ئادهتته 

ئهتراپىدىكى ئهرلهردىن بىرىگه يـاتلىق 
بىــراق ئهرلهر ... بولــۇپ كېتىــدىكهن

ئايالالرنى يىرتىق كهشنى تاشـلىغاندهك 
مىـسا شـۇنچىكىال ياق، چۆرىۋېتىدىكهن

خوتۇنىنى قوغالپ چىقىرىپ باشقىسىنى 



ياپونىيىده تـوي قىلغانـدا . ئالىدىكهن
بۇ ، بۇرۇن توي قىلغانمۇ دهپ سورايدۇ

ـــچه ئهرگه تهگـــكهن دهپ  يهرده نهچ
بـۇ يهردىكىـلهر ئىـسالم . سورايدىكهن

دىنىغا ئېتىقـاد قىلغـانلىقتىن، بىـر ئهر 
بىر ئهر ، كۆپ خوتۇنلۇق بوالاليدىكهن

بىراق ، ۇن ئاالاليدىكهنبىر قانچه خوت
ــۇنالر  ــۇ خوت ــدا ب ــداقچه ئېيتقان مۇن

بـۇ ، ئايرىم ئـۆيلهرده تۇرىـدۇ-ئايرىم
شـۇڭا ، پۇلغـا سـېتىۋېلىنغان خوتۇنالر

قىـــز توغۇلـــسىال بـــايلىق دېيىـــشكه 



بالىـسى ئهگهر ، ئاجراشـقاندا. بولىدۇ
ئوغۇل بولسا ئېرى ئالىدۇ، قىز بولـسا 

  ]6[»....خوتۇنى ئېلىپ كېتىدۇ
باشقا يهنه ئۇيغۇر ئـالىمى بۇندىن  

ـــالته «نهزهر خوجـــا ئابدۇســـهمهت  ئ
  نــاملىق ئهســىرىده»شــهھهرگه ســهپهر

ــوق« ــشىخانىلهر ي ــشىلهرگه پاھى . پاھى
ــــان  ــــشىلهر تۇڭگ ــــقا پاھى شۇڭالش

يېنىغـا . سارايلىرىدا مۇستهقىل ياشايدۇ
ــپ ــان نازلىنى ــاڭ ھام ــىق، بارس -ئاش

بـۇالرنى . مهشۇق قوشاقلىرىنى ئېيتىدۇ



. زۈڭـدىن خورلىنىـسهنئۆ-كۆرۈپ ئۆز
خۇسۇسهن ماڭا ئوخشاش باشـقا يهرده 
ئۆســكهن بىــر كىــشىگه، بۇالرنىــڭ 
قىلىقلىـــرى بهك غـــۇربهت ۋه يـــات 

بۇالرنىــڭ ئومــۇمهن . تويۇلىــدىكهن
ــــلهن  ــــنلىقالر بى ــــامىلىلىرى چى مۇئ

 بولۇپھهممىسى بهڭگى ، بولغانلىقتىن
شـۇڭا . بازارالردىن قىـز يوقۇلىـدىكهن
ـــراقلىرى چىن ـــاز ياش ـــر ئ ـــا بى لىقالرغ

ئۆيلىنىدۇ ياكى ئومۇمىي يهرلهرده قىمار 
بـــۇ . ئۆمـــۈر ئۆتكۈزىـــدۇ، ئوينـــاپ



تهرهپــلهرده ۋاقىتلىــق نىكــاھمۇ خېلــى 
بـۇ ئىـشالرنىڭ . تهرهققىي قىلغانىكهن

ھهممىسى يوقسىزلىقنىڭ سهمهرىـسىدۇر 
  .دهپ يازىدۇ] 6[».ئاخىر
يۇقــارقى بايــانالردىن ناھــايىتى  

، - 18ئېنىق كۆرۈنـۈپ تـۇرۇپتىكى، 
ـــــۇرالردا-19 ـــــىرلهردىكى ئۇيغ  ئهس

نهســهب قارىــشى ، مۇســتهھكهم ئــائىله
ـــان ـــان ، بولمىغ ـــۇڭىمۇ نۇرغۇنلىغ ش

بهختسىزلىكنىڭ باشالنمىـسى ئهنه شـۇ 
ــالنغان ــائىلىلهردىن باش ــارىبچى . ئ مائ



ياقۇت يۇنۇس خـانىم ئـۆز ئهسـلىمىده 
ــدۇ ــداق دهپ يازى ــۇرتىمىزدا « :مۇن ي

 دهيدىغان بىـر خىـل ئهسـكى >تاالق<
ـــاده ئايالىـــدىن . ت بـــار ئىـــدىئ

يــوقىالڭ ئىــشقا ئىــشىنىپ ، رهنجىــگهن
گۇمـان قىلىـپ قالغـان بهزى ، قالغان

كــۆكهمه ئهرلهر ، ئهرلهر يـاكى ئــۆكتهم
ــۇرۇش ــق ئ ــرهر قېتىملى ــتىن -بى تاالش

ئـۈچ < ياكى >تاالق<كېيىنال ئايالىنى 
 دېگهندهك بولمىغۇر سۆز بىلهن >تاالق

بۇنىڭ بىلهن ئايال ئهرنىڭ . تىلاليتتى



، ئهممــا. ئهمرىـدىن چىقىــپ كېتهتتـى
بۇنـــداق ســـۆزنى ئايـــال ئاغزىـــدىن 

ـــائىلىلهر . چىقىرالمـــايتتى ـــداق ئ بۇن
-بـاال. كۆپۈنچه بۇزۇلـۇپ كېتهتتـى

ئانىـسى بېـسىم -ئاتا، چاقىلىرى كۆپ
ــــشلهتكهن ــــشلىرىغا ، ئى ــــان ئى قىلغ

پۇشــايمان قىلغــان، ئهرنىــڭ گۇمــانى 
ئايال بۆھتاندىن ئاقالنغان ، يېشىلگهن
نى ياندۇرۇشقا توغرا >تاالق< ئهھۋالدا

ـــاالتتى ـــۇ ق ـــاالق<. كېلىپم ـــى >ت ن
ئهگهر ئهرنىـڭ ئاغزىـدىن ، ياندۇرۇشتا



 ســۆز چىقىــپ دېــگهن >ئــۈچ تــاالق<
ــسا ــكهن بول ــداق ، كهت ــاالق<بۇن  >ت

ــايتتى؛ ئهگهر  ــاالق<يانم ــگهن >ت  دې
ــۇنى يا ــسا ب ــبول ــوالتتىن . دۇرغىلى ب

يانــدۇرۇش ئۇســۇلى ئىككــى خىــل 
ل باشقا ئهرگه ئايا-بىر خىلى: بوالتتى

يهنه . بىر قېـتىم نىكاھلىنىـشى كېـرهك
بىــر خىلــى، ئايــال بىراۋغــا ۋاقىتلىــق 
نىكاھلىنىشى ۋه ئـۇنى ئهر ئـۆز كـۆزى 

بۇ خىـل . بىلهن كۆرۈشى كېرهك ئىدى
رهسمىيهتنى ئاساسـهن يۇرتنىـڭ ئىمـام 



ــلهن  ــمىيهت بى ــي رهس خــاتىبلىرى دىنى
  ]7[».... ئىجرا قىالتتى

ۇرۇنقى  يىلــالر بــ200يۇقــارقىالر 
ئۇيغۇرالرنىڭ نىكاھ ۋه ئائىلىگه تۇتقان 
پوزىتسىيىـــسىنى ناھـــايىتى ئېنىـــق 

بـۇالر ئهينـى دهۋر . كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ــى  رىئاللىقىنىــڭ خاتىرىــسى ئىكهنلىگىن

ئۇنداقتا بىز ، ھېچكىم ئىنكار قىلمايدۇ
، قىلغــــان بۈگــــۈنكى تهرهققىــــي

كىشىلهرنىڭ ئائىلىگه بولغـان قارىـشى 
، ىيىـسى ئاشـقانئـاڭ سهۋ، ئۆزگهرگهن



ـــدىغان ـــپ قاراي ـــائىلىگه ئوبېكتى ، ئ
، مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىغا ئىگه بولغـان

ـــالق  ـــدىيه ئهخ ـــستىك ئى سوتسىيالى
تهربىيىسى ئېلىپ بېرىلغان زامانـدىكى 

ـــا ـــداق بولماقت ـــائىلىلهر قان ـــۇ ؟ئ  ب
ــۇ  ــته مون ــاۋاپ ئىزلهش ــۇئالالرغا ج س
ــــاتالرنى كۆرســــهك  ســــانلىق مهلۇم

  . ئارتۇقلۇق قىلماس ئهلۋهتته
يىلـــى شـــىنجاڭدىكى ئـــاز -1994

ـــڭ  ـــلهر ئاھالىلىرىنى ـــانلىق مىللهت س
ــسىنى تهكــشۈرۈشتىن  تۇرمــۇش سهۋىيى



مهلـــۇم بولىـــشىچه، ئائىلىلهرنىـــڭ 
 بولــۇپ 4.38ئوتتـۇرىچه جـان سـانى 

 1.92نوپـــۇس  ئىـــشقا ئۇرۇنالشـــقان
ــكهن ــادهمگه يهت ــۇس ، ئ ــر نوپ ھهر بى

  ]8[.ئادهمنى باقىدىغان بولغان 2.28
ـــاخ-1983 ـــل ئ ـــى يى ىرىغىچه يىل

 484 مىڭ 422ئاپتونوم رايون بويىچه 
 17 مىــڭ 129، جــۈپ تــوي قىلىــشقا

، جۈپ ئاجرىشىـشقا ئىلتىمـاس قىلغـان
 792 مىـڭ 29سوتنىڭ ھۆكۈمى بىلهن 

يارىـشىپ قېلىـشنى ، جۈپ ئاجراشـقان



 636 مىـــڭ 22ئىلتىمـــاس قىلغـــانالر 
يىلـى ئـاپتونوم رايـون -1984. جـۈپ

ــانال ر بــويىچه تــوي قىلىــشقا تىزىمالتق
ــڭ 155 ــۈپ297 مى ــشقا ،  ج ئاجرىشى

ــانالر  ــڭ 44تىزىمالتق ،  جــۈپ487 مى
ـــانالر  ـــشقا تىزىمالتق  7367يارىشىۋېلى

  ] 9[....جۈپ
يىلى ئاپتونوم رايوندا نىكاھ -1987

ـــۇم  ـــشۈرۈشتىن مهل ـــۋالىنى تهك ئهھ
 ياش ۋه ئۇنىڭدىن چوڭ 15بولىشىچه، 

 ،609 مىــڭ 233ياشــتىكى نوپــۇس 



ـــانال ـــده نىكاھالنمىغ ـــڭ ئىچى ر بۇنى
جــــۈپتى بــــارالر ، نــــى%28.46
ــــى%63.82 ــــوقالر ، ن ــــۈپتى ي ج
نىكــاھتىن ئاجراشــقانالر ، نــى%4.84
تــوي  ،...ئىگهللىــگهننــى %2.88

ــگهن  ــدا بهلگىلهن ــانالردىن قانۇن قىلغ
يېشىغا يهتمهي تۇرۇپال تـوي قىلغـانالر 

نــــى 7.01%شــــۇ ياشــــتىكىلهرنىڭ 
بالدۇر توي قىلغانالرنىـڭ ، ئىگهللهيدۇ

نى 92%للهتتىن ئىچىده ئاز سانلىق مى
 تهئاز سانلىق مىللهت.... .ئىگهللهيدۇ



ـــوڭالر15 ـــدىن چ ـــاش ۋه ئۇنىڭ  دا ي
نــى، جــۈپتى 25.5 %ىنىنىكــاھالنمىغ

 ىنىجۈپتى قازا قىلغ، نى64.1 %ىبار
 ىنىنىكـــاھتىن ئاجراشـــق، نـــى%6
  ] 10[.نى ئىگهللهيدۇ%4.4

 169يىلــى نىكاھالنغــانالر -1989
ــڭ  ــۈپ213مى ــده ،  ج ــڭ ئىچى بۇنى

ــــــشىۋالغ ــــــۈپ4617انالر يارى ،  ج
ــانالر  ــشقا تىزىمالتق ــڭ 35ئاجرىشى  مى

  ] 11[. جۈپ643
يىلى ئاپتونوم رايون بويىچه -1991



ــڭ 189 ــشنى 684 مى  جــۈپ نىكاھلىنى
ــاس قىلغــان  999 مىــڭ 170، ئىلتىم

 جۈپنىڭ رهسمىيىتى بېجىرىپ بېرىلگهن
 4994بۇنىــڭ ئىچىــده يارىــشىۋالغان (

ئايال - جۈپ ئهر685 مىڭ 18، )جۈپ
ـــوي قى ـــۇن ت ـــهرتىگه ئۇيغ ـــش ش لى

. بولمىغانلىقتىن توي خېتى بېرىلمىگهن
 جـــۈپ ئاجرىشىـــشنى 987 مىـــڭ 57

 53 مىـڭ 40ئىلتىماس قىلغان بولـۇپ 
جۈپنىـــڭ ئاجرىـــشىش رهســـمىيىتى 

ــرىلگهن ــپ بې ــڭ 17، بېجىرى  934 مى



جــۈپ مۇرهســسه ئــارقىلىق ئهپلىــشىپ 
  ] 12[.قالغان

 جـۈپ 240 مىڭ 181يىلى -1992
ــال تــوي قىلىــش ــزىملىتىش ئهر ئاي قا تى

ــان ــى قىلغ ــڭ 165. ئىلتىماس  122 مى
جۈپ كىـشىنىڭ رهسـمىيىتى بېجىرىـپ 
بېــرىلگهن بولــۇپ بۇنىــڭ ئىچىــده 

 مىـڭ 16،  جۈپ4653يارىشىۋالغانالر 
 جۈپ ئهر ئايالنىڭ تـوي قىلىـشقا 118

شـــهرتى توشـــمىغانلىقتىن رهســـمىيهت 
 54بــۇ يىلــى . بېجىرىــپ بېــرىلمىگهن



تىن  جـۈپ ئهر ئايـال نىكـاھ215مىڭ 
ئاجرىشىشنى ئىلتىماس قىلغـان بولـۇپ 

 جـــۈپ ئهر ئايالنىـــڭ 194 مىـــڭ 37
ـــپ  ـــمىيىتى بېجىرى ـــشىش رهس ئاجرى

  ] 13[.بېرىلگهن
يىلى ئاپتونوم رايون بويىچه -1993

 مىـڭ 194نىكاھلىنىشقا تىزىمالتقـانالر 
ــۈپ900 ــوي ،  ج ــده ت ــڭ ئىچى بۇنى

 160قىلىش رهسـمىيىتى بېجىـرىلگهنلهر 
 4863لغانالر يارىشىۋا (جۈپ 709مىڭ 
ــۈپ ــقانالر ، )ج ــاھتىن ئاجراش  29نىك



  ]. 14[ جۈپ328مىڭ 
يىلى ئاپتونوم رايون بۇيىچه -1994

ــڭ 202 ــڭ 149 مى ــۈپ ئهر ئايالنى  ج
، نىكاھلىنىش رهسـمىيىتى بېجىـرىلگهن

 166بۇنىــڭ ئىچىــده تــوي قىلغــانالر 
 6854شىۋالغانالر ىـيار( جۈپ643مىڭ 
ــۈپ ــقانالر ، )ج ــاھتىن ئاجراش  28نىك
  ]15[. جۈپ بولغان652مىڭ 

دا زيىلى ئـاپتونوم رايـونىمى-1997
 162 مىـڭ 201نىكاھقا تىزىمالتقانالر 

 مىڭ 170جۈپ بولۇپ بۇنىڭ ئىچىده 



ــۈپكه674 ــڭ  ( ج  جــۈپى 4692بۇنى
 رهســمىيهت بېجىرىــپ )يارىــشىۋالغانالر

 جـــۈپ 488 مىـــڭ 30، بېـــرىلگهن
ئىستاتىـسكا ، ئاجرىشىشقا تىزىمالتقـان

 28ۆكۈمى بىلهن قىلىنىشىچه سوتنىڭ ھ
  ]16[. جۈپ ئاجراشقان232مىڭ 

بهزىـــلهر بـــۇ ســـانلىق مهلۇمـــات 
شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىنىــڭ 

ـــسى ـــۇر ، ئىستاتىسكى ـــىنجاڭ ئۇيغ ش
 نهچـچه مىلـلهت 40ئاپتونوم رايونىدا 

بــۇ ســانلىق مهلۇمــاتالر ئۇيغــۇر ، بــار



ــــس  ــــۋالىنى ئهكى ــــڭ ئهھ مىللىتىنى
ئهتتــۈرۈپ بېرهلمهيــدۇ، دهپ قارىــشى 

توغرا، شـىجاڭ ئۇيغـۇر . ۇرغانال گهپت
ئــــاپتونوم رايونىــــدا ئۇيغــــۇر ۋه 

 40خهنزۇالرنى ئاساس قىلغـان ھالـدا 
ــلهت ياشــايدۇ ــۇنداق ، نهچــچه مىل ش

ـــاتالر  ـــانلىق مهلۇم ـــۇ س ـــكهن، ب ئى
ماقالىنىڭ تېمىـسىدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ئائىله كىرىزىسىنى ئىسپاتالپ بېرىـشكه 
يېتهرلىك ئىسپات بوالالمدۇ؟ بهزىـلهر 

 ؟دىغۇيهنه ئاجراشقانالر يهنىال ئاز سـان



ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــده يهنه ئاجرىـــشىپ 
ـــار  ـــشىۋالىدىغانالرمۇ ب ـــۇپ يارى بول

ئهلۋهتته، بىـر . دېيىشى تۇرغانال گهپ
بىر مىللهتته نىكـاھلىنىش ، جهمئىيهتته

ۋه نىكاھتىن ئاجرىشىش نورمال ئىـش، 
بۇنى كېرىـزىس دىيىـشنىڭ ھـېچ بىـر 

ــــوق ــــى ي ــــقهت. ئاساس  ،دهرھهقى
نىكــاھلىنىش ۋه نىكــاھتىن ئاجرىــشىش 
ھهر قانـــداق بىـــر جهمئىيهتـــته ۋه 
مىللهتته بولىدىغان نورمال ئىجتىمائىي 

لــېكىن ئۇنىــڭ نىــسبىتىنىڭ ، ھادىــسه



ــر  ــسىزكى بى ــشى، شهك ــۇرى بولى يۇق
ــــــڭ تهڭپــــــۇڭلىقى ۋه  جهمئىيهتنى

ئېكىلوگيىــــــسىنىڭ  ئىجتىمــــــائىي
بــۇ ، بۇزۇلغانلىقىنىــڭ ئىپادىــسىدۇر

ــادهت ــان ئ  ئېكىلوگىيىــسى ۋه بۇزۇلغ
مهدهنىيهت ئېكىلوگىيىـسى شهكـسىزكى 
ـــى،  ـــۇ دهۋردىك ـــڭ ش ـــر مىللهتنى بى
كهلگۈسىدىكى ئىجتىمائىي قۇرۇلمىـسى 

، ئىقتىسادىي ئاساسـى، ۋه تهرهققىياتى
ئۇيۇشۇشـــــچانلىقىغا ناھـــــايىتى زور 

ئهمدىلىكته . ئهكسىي تهسىر كۆرسىتىدۇ



بىـــز يهنه ئىستاتىـــسكا مهلۇمـــاتلىرى 
  :مهسىلىسىگه قايتايلىئارقىلىق نىكاھ 

ئىستاتىسكا ماتىرىياللىرىدىن مهلـۇم 
ــشىچه  ــويىچه ... «بولى ــكهت ب مهملى

نىكــاھتىن ئاجراشــقانالرنىڭ ئومــۇمىي 
 نوپۇســـتا ئىگىلهيـــدىغان نىـــسبىتى

ــاپتونوم ، %0.59 ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ش
يىلىـدىكى نىـسبىتى -1982رايونىنىڭ 

بۇ مهملىكهتنىڭ ئوتتـۇرىچه ، %3.22
شىنجاڭ . يۇقىرى 2.63%نىسبىتىدىن 

ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا نىكــاھتىن 



ـــقانالرنىڭ  ـــى 41%ئاجراش  29~20 ن
... ياشــقىچه بولغــانالر ئىگهللهيــدۇ

ــدا  ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ش
يېزىدىكىلهرنىڭ نىكاھتىن ئاجرىشىـشى 
ــــسه  ــــر ھهس ــــهھهردىكىلهردىن بى ش

 يــاش ۋه ئۇنىڭــدىن 15.... يۇقــۇرى
ــۇس ئ ــتىكى نوپ ــۇرى ياش ــده يۇق ىچى

 تى شىمالىي 58%نىكاھالنمىغانالرنىڭ 
شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم ، شىنجاڭدا

ــقانالرنىڭ  ــاھتىن ئاجراش ــدا نىك رايونى
.  جهنــــۇبىي شــــىنجاڭدا%82.37



ــــهرقىي  ــــسبىتى ش ــــقانالر نى ئاجراش
، ئايـــالالر 3.09%شـــىنجاڭدا ئهرلهر 

ئومۇمالشـــتۇرغاندا شـــهرقىي ، %3.3
ـــشىش  ـــاھتىن ئاجرى ـــىنجاڭدا نىك ش

 جهنۇبىي شىجاڭدا ،3.18%ى نىسبىت
، 81.13%نىكاھتىن ئاجراشقان ئهرلهر 

بولــــــــۇپ  84.08%ئايــــــــالالر 
ئومۇمالشـــــــتۇرغاندا نىكـــــــاھتىن 

. نى ئىگهللهيدۇ82.37%ئاجراشقانالر 
، 15.78%شىمالىي شـىنجاڭدا ئهرلهر 

ئۇمۇمالشـتۇرغاندا ، 12.62%ئايالالر 



  ]17[».بولغان%14.45
ــــداق  ــــشقا بۇن ــــداقتا نىمى  ئۇن

سىز بولىـــــدۇ؟ نوپـــــۇس تهكشىـــــ
ــدا  ــسىدىن قارىغان -1982ئىستاتىسكى

ــىنجاڭ  ــۇبىي ش ــۇرالر جهن ــى ئۇيغ يىل
ــسىنىڭ  ــى80.2%ئاھالى ــزۇالر ، ن خهن

 شهرقىي شىنجاڭدا ئۇيغۇرالر ،نى%16
؛  نى44.27%خهنزۇالر ، نى%46.46

 11.37%شىمالىي شىجاڭدا ئۇيغۇرالر 
قـازاقالر ،  نى63.85%خهنزۇالر ، نى
بىــز مۇشــۇ ، نــى ئىگهللىــگهن%14.4



ــساق  ئىستاتىــسكىدىن قارايــدىغان بول
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسـتا ئىگهللهيـدىغان 
ــايالردا  ــان ج ــۇرى بولغ ــسبىتى يۇق نى
ئاجرىـــشىش نىـــسبىتىنىڭ يۇقـــۇرى 
ــــق  ــــايىتى ئېنى ــــانلىقىنى ناھ بولغ

  ]. 18[كۆرۈۋاالاليمىز 
1984 1983 1982 1981 1980 1964 1963 1955  
 شهرقىي شىنجاڭ 1.53 1.64 - 1.21 1.01 0.74 0.97 0.88
 جهنۇبىي شىنجاڭ 6.15 - 6.05 6.72 5.68 7.08 6.66 6.58
 شىمالىي شىنجاڭ 0.51 0.73 - 0.42 0.44 0.46 0.43 0.42
 پۈتۈن شىنجاڭ 4.36 3.7 3.7 3.4 2.92 3.56 3.37 3.32

يىلى پۈتۈن شىنجاڭ بويىچه –1986



 نىكاھتىن ئاجرىشىش نىسبىتى ئـۆرلهپ
ـــــــك%4.17 ـــــــۇپ كه يهت هن بول

ــشى ــسادنىڭ ئېشى ــنىڭ ، ئىقتى تۇرمۇش
ــر  ــشى يېڭــى بى ــشقا يۈزلىنى ياخشىلىنى
يۈزلىنىش يهنـى نىكـاھتىن ئاجرىـشىش 
نىـــسبىتىنىڭ يۇقۇرىالۋاتقانلىقىـــدىن 

   ]19[.دېرهك بهردى
يىلى قهشـقهردىكى ئىككـى -1985 

ــاھلىنىش  ــدا نىك ــر فابرىكى ــت بى كهن
ـــۇم  ـــشۈرۈشتىن مهل ـــۋالىنى تهك ئهھ

ىكـــى ئهرلهرنىـــڭ بولىـــشىچه، زاۋۇدت



،  قېـتىم1.8نىكاھلىنىش قېـتىم سـانى 
 بولــــۇپ قېــــتىم 1.4ئايالالرنىــــڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ نىكاھلىنىش قېتىم سـانى 
، قېـتىم 1.63 ئوتتۇرا ھېـساب بىـلهن

مانا .  قېتىم بولغان1.06خهنزۇالرنىڭ 
مۇشۇالردىن شىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم 
ــقانالرنىڭ  ــاھتىن ئاجراش ــدا نىك رايونى

ىڭ ئۇيغۇرالر ئىكهنلىگىنـى كۆپ قىسمىن
  . كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ئۇيغۇرالردا بالدۇر نىكاھلىنىش بىـر 
يىلىدىكى -1990قهدهر يۇقۇرى بولۇپ 



ــــۇم  ــــشۈرۈشتىن مهل ــــۇس تهك نوپ
ـــــشىچه،  ـــــقىچه 17 ~ 15بولى  ياش

ــپ  ــوي قىلى ــده ت ــڭ ئىچى بولغانالرنى
ــتىكى  ــشاش ياش ــزالر ئوخ ــان قى بولغ

ــڭ ــگهن7.58% قىزالرنى ــى ئىگهللى  .ن
اشقىچه بولغـان تـوي قىلىـپ  ي19~15

بولغان ئوغۇلالرمۇ ئوخشاش ياشـتىكى 
. نى ئىگهللىـگهن4.64%ئوغۇلالرنىڭ 

يىلىــــــــدىكى نوپــــــــۇس -1990
ـــشىچه،  ـــۇم بولى ـــشۈرۈشتىن مهل تهك
ــشىش  ــاھتىن ئاجرى ــڭ نىك ئۇيغۇرالرنى



 مهملىـكهت ،بولـۇپ 5.25%نىسبىتى 
 7.89بــويىچه ئوتتــۇرىچه نىــسبهتتىن 

ـــكهن ـــۇرى ئى -1982. ھهســـسه يۇق
ىلىدىكى نوپۇس تهكشۈرۈشتىن مهلۇم ي

بولىـــشىچه نىكـــاھتىن ئاجراشـــقان 
تـى جهنـۇبىي 82.37%ئۇيغۇرالرنىڭ 

  ]20[.شىنجاڭدا ئىكهن
بۇنىڭـــدىن باشـــقا، جهمئىـــيهت  

 تهكـــشۈرۈشتىن مهلـــۇم بولىـــشىچه
ــاش ناھىيىــسىنىڭ شــاخاپلىق « قاراق

ــقۇرۇش رايونىــدا ــزا خهلــق ، باش يې



ئىشلىرى خادىمىنىڭ نىكـاھ تىـزىمالش 
ئاجرىـشىپ ، هدۋىلىدىن بايقىلىشىچهج

بىر ئايغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده قايتا 
ــالغىلى  ــسى ئ ــاھلىنىش گۇۋاھنامى نىك
بارغــانالر ئاجراشــقانالرنىڭ ئــۈچتىن 

قاراقـــاش .... بىرىنـــى ئىگهللىـــگهن
-1986ناھىيىــسىنىڭ زاۋا يېزىــسىدا 

،  جۈپ نىكاھالنغـان414يىلى جهمئى 
ـــۈپ ئاجراشـــقان368  ئهگهر زاۋا،  ج

ــۇمىي  ــدىكى ئوم ــۇ يىل ــسىنىڭ ش يېزى
ـــى  ـــۇ يىل ـــلهن ش ـــانالر بى نىكاھالنغ



نىكــــاھتىن ئاجراشــــقانالر ســــانىنى 
ئاجرىـشىش نىـسبىتى ، نىسبهتلهشتۈرسه

نـــــى 22.4%يۇقـــــۇرى بولـــــۇپ 
يىلى ئاجراشقانالر -1987. ئىگهللهيدۇ

نىكاھالنغانالرنىڭ يېرىمىـدىن ئېـشىپ 
يهكهننىـڭ ئـارال يېزىـسىدا . كهتكهن

 جۈپنىڭ 205 قىلغان يىلى توي-1987
 جۈپى ئاجراشقان بولـۇپ 155ئىچىده 

 ئاجراشـــقانالر تـــوي قىلغانالرنىـــڭ
مۇشۇ ئـارال . نى ئىگهللىگهن%75.61

يېزىـسىدىكى ســاۋال كهنتىـده نۇســخا 



 ئائىله ئىچىده 35ئېلىپ تهكشۈرۈلگهن 
  قېتىمدىن ئارتۇق نىكاھالنغان ئهرلهر2

 ئـادهم بولـۇپ 11ئايـالالر ،  ئادهم14
 ئېلىــــپ تهكــــشۈرۈلگهننۇســــخا 

 40.7%  ۋه43.7%لهرنىڭ )ئادهم32(
ــگهن ــى ئىگهللى ــسىدا . ن  18زاۋا يېزى

ياشتىن يۇقۇرى كىشىلهر ئىچىده قايتـا 
نىكاھالنغانالر نىكاھالنغانالر ئومـۇمىي 

نــى ئىگهللىــگهن، 74.8%ســانىنىڭ 
ــانالر  ــوي قىلغ ــدا ت ــداقچه ئېيتقان مۇن
ئىچىده ئۈچتىن ئىككـى قىـسمى قايتـا 



ئارال .... انالر ھېسابلىنىدۇنىكاھالنغ
 نهپهر 205يېزىــسىدىكى تــوي قىلغــان 

ـــده -ئهر ـــال ئىچى ـــرى 155ئاي  نهپى
ئاجراشــقان قېــتىم ســانى ، ئاجراشــقان

ھهر بىـر ئـادهم ،  قېتىمغا يهتكهن292
 قېتىمدىن 1. 88ئوتتۇرا ھېساپ بىلهن 

ــقان ــده ئهڭ ، ئاجراش ــڭ ئىچى ئهرلهرنى
 5ئايالنىڭ ،  قېتىم8كۆپ ئاجراشقىنى 

قېتىم توي قىلغـان ۋه -1ئهگهر . قېتىم
جۆرىـسى قـازا قىلغانـدىن ، ئاجراشقان

ـــڭ  ـــوي قىلغانالرنى ـــا ت ـــيىن قايت كې



، ھهممىسىنى ھېـساباليدىغان بولـساق
ھهر بىر ئادهم ئۆمرىده ئوتتۇرا ھېـساب 

ــلهن  ــان 3.5بى ــدىن نىكاھالنغ  قېتىم
 67زاۋا يېزىـــــسىدىكى . بولىـــــدۇ

ـــۋالىنى  ـــاھلىنىش ئهھ ـــشىنىڭ نىك كى
 35، ۈرۈشتىن مهلــۇم بولىــشىچهتهكــش

ــــقىچه  ــــارتۇق 2ياش ــــدىن ئ  قېتىم
ـــاننىڭ ـــۇمىي س ـــانالر ئوم  نىكاھالنغ

 ياشــتىن 36. نــى ئىگهللىــگهن%64.1
ـــده 49 ـــانالر ئىچى ـــقىچه بولغ  2 ياش

ـــانالر  ـــارتۇق نىكاھالنغ ـــدىن ئ قېتىم



ــاننىڭ  ــۇمىي س ــى83.5%ئوم  50، ن
 قېتىمـدىن 2ياشتىن يۇقۇرىالر ئىچىده 

نــى 81.5%ر ئــارتۇق نىكاھالنغــانال
بۇالرنىـــڭ ئىچىـــده . ئىگهللىـــگهن

ــتىم ســانى ئهڭ كــۆپ  نىكاھالنغــان قې
 68،  قېـتىم6 ياشتىكىـسى 33بولغىنى 

 .... قېتىم نىكاھالنغـان7ياشتىكىسى 
 ياشــتىن ئاشــقان 50زاۋا يېزىــسىدىكى 

 6.74ئايالالر ئوتتـۇرا ھېـساب بىـلهن 
ـــان ـــك بولغ ـــا ، نهپهر پهرزهنتلى ئهمم
 نىـسبىتى ئۇالرنىڭ ساق چوڭ بولـۇش



ــــــــان%57.89 -1990 .... بولغ
يىلىدىكى نوپۇس تهكشۈرۈشتىن مهلۇم 

 4.65بولىــشىچه ئۇيغـــۇر ئايـــاللىرى 
  ]21[».... قېتىمدىن يهڭگىگهن

شىنجاڭ ئۇنۋېرستېتى بىلهن يۈننهن  
ئۇنۋېرستېتىدىكى ئالىمالرنىـڭ قهشـقهر 
ــده  ــۇلمانالر كهنتى ــهھهر مۇس ــا ش كون
ئېلىــپ بارغــان تهكــشۈرۈشتىن مهلــۇم 

مۇسۇلمانالر كهنتىده قايتا «لىشىچه بو
نىكاھلىنىش نىـسبىتى يۇقـۇرى بولـۇپ 

بولۇپمـــــۇ ، كه يهتـــــكهن%34.52



كهنتتىكى ياشـتا چوڭالرنىـڭ ئىچىـده 
ــده  ــانالر 4~3ئۆمرى ــوي قىلغ ــتىم ت  قې

  ]22[»....بار
قېتىملىـــق -4يىلىـــدىكى -1990

ــــۇم  ــــشۈرۈشتىن مهل ــــۇس تهك نوپ
ـــشىچه ـــۇر ، بولى ـــىنجاڭدىكى ئۇيغ ش

ـــڭ  ـــشىش مىللىتىنى ـــاھتىن ئاجرى نىك
ــسبىتى  ــده ، 5.25%نى ــڭ ئىچى بۇنى

ــى5.23%ئهرلهر  ــالالر ، ن  5.27%ئاي
ــگهن ــى ئىگهللى ــويىچه ، ن ــىنجاڭ ب ش

ـــۇرى  ـــسبىتى ئهڭ يۇق ـــشىش نى ئاجرى



ـــان ـــى ئېنىقالنغ ـــلهت ئىكهنلىگ . مىل
يىلىــــــــدىكى نوپــــــــۇس -2000

ـــشىچه،  ـــۇم بولى ـــشۈرۈشتىن مهل تهك
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاجرىــشىش نىــسبىتى 

يىلــى -2000. گهننـى ئىگهللىــ%4.2
ـــاھلىنىش  ـــا نىك ـــڭ قايت ئۇيغۇرالرنى

كه يېتىـپ يۇقـۇرى 18.95%نىسبىتى 
  ]23[.چهك ياراتقان

ـــــڭ  ـــــىنجاڭدىكى مىللهتلهرنى ش
ـــسبىتىنى  ـــشىش نى ـــاھتىن ئاجرى نىك

  :كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ تۆۋهندىكىلهردىن



2000 1990  
4.2% 5.25%  ئۇيغۇر

0.78% 0.57%  قازاق
1.53% 1.06%  خهنزۇ
1.27% 0.09%  مۇڭغۇل
3.5% 3.2%  قىرغىز

2.91% 4.92%  جهنۇبىي شىنجاڭ
0.5% 1.08%  شىمالىي شىنجاڭ

1.81% 1.56%  شهرقىي شىنجاڭ
2.61% 2.82%  پۈتۈن شىنجاڭ

جهدۋهلدىن كۆرۈۋېلىش، مۈمكىنكى 
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نىكاھتىن ئاجرىشىش 



نىــسبىتى ھهممىــدىن يۇقــۇرى بولــۇپ 
رايوننىــــڭ ئــــاپتونوم ، قالماســــتىن

ئوتتۇرىچه نىـسبىتىدىنمۇ بىـر ھهسـسه 
ــدۇ ــۇقىرى تۇرى ــۇ ، ي ــز ب ــاۋادا، بى ن

نىـــــــسبهتتىكى ئۇيغۇرالرنىـــــــڭ 
ئىگهللهيدىغان نىسبىتىنى ئوياليـدىغان 

ئوتتۇرىچه نىسبهتتىن تېخىمۇ ، بولساق
  . يۇقىرى بولىدۇ

مانا بـۇ سـانلىق مهلۇمـاتالردىن،  
شىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدىكى 

ـــسبىتىنىڭ نىكـــاھتىن  ئاجرىـــشىش نى



ـــڭ ـــشىنى ئۇيغۇرالرنى ـــۇرى بولى  يۇق
كهلتۈرۈپ چىقارغـانلىقىنى كـۆرۈۋېلىش 

شــىنجاڭ ئۇنۋېرســتېتى . تهس ئهمهس
ـــــڭ  نوپـــــۇس تهتقىقـــــات ئورنىنى

قهشـقهر ، تهكشۈرۈشىگه ئاساسـالنغاندا
ــــده  -1980ۋه خــــوتهن ۋىاليهتلىرى

ــــان ۋه -1990 ــــدا نىكاھالنغ يىللىرى
ــقانالرنىڭ ن ــاھتىن ئاجراش ــسبىتى نىك ى

ــدا ــايرىم ھال ــايرىم ئ  ۋه 100:49.4 ئ
دىكى يهكهنـــــ.  بولغـــــان100:46

ـــــــشۈرۈشنىڭ  ـــــــۇرالرنى تهك ئۇيغ



نىكاھتىن ئاجراشـقانالر ، كۆرسىتىشىچه
شىنجاڭ .  تىن ئاشقان75%ئاھالىنىڭ 

ــسىنىڭ  ــلهر ئاكادىمىيى ــائىي پهن ئىجتىم
يىلىـــدىكى تهكــــشۈرۈشىچه، -1987

قاراقاش ناھىيىسىنىڭ شاخال كهنتىـده 
ــان ئهر ن205 ــوي قىلغ ــال -هپهر ت ئاي

 155نىكـاھتىن ئاجراشـقانالر ، ئىچىده
ـــۇپ ئومـــۇنىي نوپۇســـنىڭ  نهپهر بول

ــدۇ%75.61 ــى ئىگهللهي ــۇ . ن  155ب
ــــــقۇچىالرنىڭ  ــــــاھتىن ئاجراش نىك

 قېـتىم بولـۇپ 292ئاجرىشىش قېتىمى 



ھهر بىر كىشى ئوتتۇرا ھېـساب بىـلهن 
   ].24[ قېتىمدىن ئاجراشقان1. 8

كىچىك ئـائىلىلهر ھازىر ئۇيغۇرالردا 
شىددهت بىلهن كۆپهيگهن بولۇپ بىـر 

ئىككــــى كىــــشىلىك ، كىــــشىلىك
ئائىلىلهرنىڭ نىـسبىتىمۇ مهملىكهتنىـڭ 
ئوتتۇرىچه نىسبىتىدىن يۇقۇرى بولغان 

 يىلـالر 2000بىز بـۇ يهرده مۇنـدىن (
ـــــسىدىكى  ـــــارىم ۋادى ـــــۇرۇن ت ب
ــــڭ  ــــۆپ جاينى ــــتانلىقالردا ك بوس
ئائىلىلهردىكى ئوتتـۇرىچه جـان سـانى 



ــدا بولغــانلىقىنى تــارىخ 7~9  ئهتراپى
ـــۆرهلهيمىز ـــدىن ك ـــۇ ، ماتىرىياللىرى ب

شهكــسىزكى نهچــچه ئهۋالد كىــشىنىڭ 
بىـــرگه ياشـــىغانلىقىنى كۆرســـىتىپ 

لېكىن ھازىرقى زاماندا نـېمه ، )بېرىدۇ
ئۈچۈن ئهنه شۇنداق ئۇششاق ئائىلىلهر 

ــدۇ ــۈپ كېتى ــۇر ؟كۆپۈي ــازىر ئۇيغ  ھ
ــائىلىله5 ~ 3مىللىتىــده  ر  كىــشىلىك ئ

ـــگهن %51.01 ـــى ئىگهللى ـــۇپن  بول
مهملىكهتنىڭ شـۇ خىلـدىكى ئـائىلىلهر 

 پوئىنىت 16.27ئوتتۇرىچه نىسبىتىدىن 



 تهرهققىيـات ۋه ،ئۇنداقتا بىـز. تۆۋهن
باياشــادلىق نىكــاھتىن ئاجرىشىــشنىڭ 

لـېكىن ، ئاساسىمۇ دهپ ئويالپ قالىمىز
بۇنىـــڭ ھـــېچ بىـــر ئاساســـى يـــوق 

چـۈنكى ، ئىكهنلىگى نامـايهن بولىـدۇ
ئوخـشاش ، وخشاش تهبىئىي شارائىتئ

ئىجتىمـــائىي مۇھىتتـــا ياشـــاۋاتقان 
ـــــلهن  ـــــلهر بى ـــــداش مىللهت قېرىن
ــــــڭ  ــــــشتۇرساق، ئۇيغۇرالرنى سېلى
ــــۆۋهن  ــــسادىي ئاساســــىنىڭ ت ئىقتى

ــــى ــــاھتىن ، ئىكهنلىگ ــــېكىن نىك ل



ــۇقىرىلىقىنى  ئاجرىــشىش نىــسبىتىنىڭ ي
ناۋادا زامانىۋىالشقان، . كۆرۈۋاالاليمىز

ىلغـــــان ئىقتىــــسادى تهرهققىــــي ق
ــلهر  ــلهت ۋه دۆلهت ــى مىل جهمئىيهتتىك
ـــساق،  ـــشتۇرىدىغان بول بىـــلهن سېلى
ـــلىگىنى  ـــداق ئهمهس ـــڭ ئۇن ئهھۋالنى

ــۆرهلهيمىز ــق ك ــۇ ئېنى -1994. تېخىم
ــستىرالىيىده ھهر  ــى ئاۋى ــڭ 10يىل  مى

 جــۈپ كىــشى 2.7ئــادهم ئىچىــده 
ــقان ــاھتىن ئاجراش ــى -1995، نىك يىل

 مىڭ ئادهم ئىچىـده 10تۈركىيىده ھهر 



، ئادهم نىكاھتىن ئاجراشقان جۈپ 0.5
 مىڭ كىشى ئىچىده 10ئامىرىكىدا ھهر 

بىز . جۈپ 4.4نىكاھتىن ئاجراشقانالر 
ئۇيغۇرالرنىڭ يـۈز ئادهمنىـڭ ئىچىـده 

ــــقانلىقىنى 5.25 ــــڭ ئاجراش  ئادهمنى
ـــساق ھهر  ـــۇر 10ئويالش ـــڭ ئۇيغ  مى

ــده  ــاھتىن 262.5ئىچى ــڭ نىك  جۈپنى
ئاجرىـشىدىغانلىقى بىــلهن سېلىــشتۇرما 

ـــزقىالالي ـــك « .مى ـــۈرۈمچى كهچلى ئ
ماي سانىدا -22يىلى -2006 »گېزىتى

ئېالن قىلىنغان ماقالىـدىن قارىغانـدا، 



ــاھتىن  ــڭ نىك ــسى دۆلهتلهرنى ھهر قاي
ئاجرىشىش نىسبىتى يېقىنقى يىلالردىـن 

دۇنيـادا نىكـاھتىن . بۇيان تېز ئاشقان
، ئاجرىشىشتا ئامېرىكا بىرىنچى ئورۇندا

ــيه  ــدا-2ئهنگىلى ــورىيه ، ئورۇن -3ك
يىلــى -2002. ئورۇنــدا تۇرىــدىكهن

ـــشىش  ـــاھتىن ئاجرى ـــڭ نىك كورىيهنى
نىسبىتى تارىختا ئهڭ يۇقـۇرى بولغـان 

 مىڭ جۈپ ئهر ئايالنىڭ 10 ھهر بولۇپ
ـــقان28 ـــاھتىن ئاجراش ـــۈپى نىك . ج

ــستان  ــده -2004ھىندى ــى كهلگهن يىل



 يىــــل 10ئاجرىــــشىش نىــــسبىتى 
ــقان  ــسه ئاش ــر ھهس ــدىن بى ئىلگىرىكى

.  بولغــــــــان0.58%بولــــــــۇپ 
ــارقى  ــته يۇق ــشىش جهھهت  3زامانىۋىلى

دۆلهتنىڭ بىزدىن يۇقىرى ئىكهنلىگىده 
ئـاڭ ، مـاددىي مهئىـشهت، شهك يـوق

جهھهتتىن بىزدىن يۇقىرى ئىكهنلىگىگه 
ئۇنداقتا . ھېچ كىشى گۇمان قىلمايدۇ

ــشىش  ــاھتىن ئاجرى ــۇلمانالردا نىك مۇس
ـــــاق ـــــۇ؟ ي ـــــسبىتى يۇقۇرىم ، نى

ــڭ  ــسالم 99%تۈركىيىلىكلهرنى ــى ئى  ت



نـاۋادا باشـقا ، دىنىغا ئېتىقـاد قىلىـدۇ
ــــــۇلمان  ــــــى مۇس مهملىكهتلهردىك
ــشىش  ــاھتىن ئاجرى ــڭ نىك ئاھالىلهرنى
ـــل  ـــۇ خى ـــهك، ب ـــسبىتىنى كۆرس نى
ـــــسهپ  ـــــۇت دهس ـــــاننىڭمۇ پ گۇم

ئۇنـداقتا ، تۇرالمايدىغانلىقىنى بىلىمىز
ــل  ــۇ خى ــۇرالردا ب ــمه ئۈچــۈن ئۇيغ نى

ھادىسىسى كـۆپ نىكاھتىن ئاجرىشىش 
بۇ مهسىال ھهمـمه كىـشى  يۈز بېرىدۇ؟

ئويلىنىپ كۆرۈشكه تېگىـشلىك مـۇھىم 
   .مهسىلىدۇر



ـــروئىن  ـــده خى ـــۇر ئاھالىلىرى ئۇيغ
قاتـــارلىق زهھهرلىـــك چېكىملىـــك ۋه 
ئهيــــدىزنىڭ يامرىـــــشى ئۇيغـــــۇر 
ـــــان  ـــــۈز بېرىۋاتق ـــــده ي ئائىلىلىرى

ــى ــسنىڭ ئېغىرلىقىن ــائىلىۋىي ، كېرىزى ئ
ــۇب بول ــڭ مهغل ــانلىقىنىتهربىيىنى ، غ

ــانلىقىنى  ــڭ يۇقالغ ــائىله مهدهنىيىتىنى ئ
كۆرســىتىپ بېرىــدىغان بهلــگه بولــۇپ 

  . قالدى
ـــاغ« ـــدىن »تهڭرىت ـــور بېكىتى  ت

 تور بېتىده ئېالن »ئىزدىنىش«ئېلىنىپ 



ــۇردىن  ــۇرچه ئۇچ ــر ئۇيغ ــان بى قىلىنغ
ــشىچه،  ــۇم بولى ــى -2003مهل -1يىل

 303ئــايغىچه ئۈرۈمچىــده -9ئايــدىن 
 بىـلهن يېڭىـدىن نهپهر ئهيدىز ۋىرۇسى

ــان ــۇچى بايقالغ ــۇنىڭ ، يۇقۇمالنغ ش
بـۇ ،  كه يهتكهن3165بىلهن بۇ سان 

 30ۋىرۇسىنى يۇقتۇرۇۋالغـانالر  كېسهل
  . مىڭدىن ئاشقان دېيىلگهن

ــــزدىنىش« ــــڭ »ئى ــــور بېتىنى  ت
ــــۆزىمىزگه نهزهر« ــــسىگه »ئ  سهھىپى

ياشــــــــلىرىمىزنى «يېزىلغــــــــان 



ــۇزۇۋااليلى ــگهن» قۇتق ــدىكى دې  تېمى
مچى ليـۇداۋان كۆمـۈر ئـۈرۈ«ئۇچۇردا 

كېنى بىر قىـسىم ئۇيغـۇرالر توپلىـشىپ 
ــازىر ، ئولتۇراقالشــقان جــاي ــدا ھ كان

.  غــا يــېقىن ئىــشچى ئىــشلهيدۇ2000
 ئۇيغـۇر بالىــسى 600بۇنىـڭ ئىچىـده 

ھۆكـۈمهت  (ئاق تاماكـا چېكىـدىكهن
ــــات  ــــى دهپ ئىزاھ تهرهپ ئېنىقلىغىن
بېرىلگهن بولسىمۇ قانچىلىـك ئاساسـى 

... )تاتا ئـالغۇچىس-بارلىغى نامهلۇم
ــــال  ــــدىغانالرنى دېمهي نهشــــه چېكى



 ئۇيغـۇر بالىـسىنىڭ 600بۇ ... قوياي
ــاكى  ــان ي ــائىله قۇرغ ــسى ئ كۆپۈنچى

ــــار ــــسى ب ــــدىن بالى  »... ئىككى
  . دېيىلگهن

ئـــــاپتونوم رايـــــونىمىزدىكى ئهڭ 
شـىنجاڭ ئىقتىـساد «مۇنهۋۋهر گېزىـت 

-8يىللىق -2004 ئۇيغۇرچه »گېزىتى
: چلۇق سانقورقۇنۇ«ئىيۇل سانىدىكى 

ئاپتونوم رايـونىمىزدا ئهيـدىز ۋېرۇسـى 
ــان ــلهن يۇقۇمالنغ ــنهن الربى  60 تهخمى

ــتى ــدىن ئاش ــاملىق خهۋهرده»مىڭ  : ن



ـــدىز %70« ـــهھهرده ئهي ـــاھىيه ش  ن
ــــانالر  ــــلهن يۇقۇمالنغ ــــى بى ۋېروس

ــدى يۇقتــۇرۇۋېلىش ســهۋهبى ، بايقال
ئېنىق بولمىغانالرنىڭ سانى داۋاملىـق 

ـــاپتونوم . كـــۆپهيمهكته ـــل ئ ـــۇ يى ب
رايونىمىز قان ئېلىش ۋه قـان بېرىـشكه 
بولغـــــان باشقۇرۇشـــــنى ھهمـــــده 
ــــسىيه  ــــڭ دېزىنفېك دوختۇرخانىالرنى

ئهيــــدىز ، ئىــــشلىرىنى كۈچهيتىــــپ
ـــــانىالردىن  ـــــسىلىنىڭ دوختۇرخ كې

ـــىدى ـــشىنى توس ـــۇل -4. تارقىلى ئىي



ئاپتونوم رايونلۇق ئهيـدىز كېـسىلىنىڭ 
ئالـــدىنى ئـــېلىش ۋه ئـــۇنى داۋاالش 

يىلى -2004، چهيىغىنىدىن ئىگىلىنىشى
ماينىــڭ ئــاخىرىغىچه ئــاپتونوم رايــون 
ـــــان  ـــــالت قىلىنغ ـــــويىچه دوك ب

ــــۇچى  ــــپ8773يۇقۇمالنغ ، كه يېتى
، نى ئىگهللهپ13%مهملىكهت بويىچه 

گۇئاڭشىنىڭ كهينىده ، خېنهن، يۈننهن
ــى  ــان-4يهن ــدا تۇرغ ــڭ . ئورۇن بۇنى

ــار  ــسىلىگه گېرىپت ــدىز كې ــده ئهي ئىچى
ــادهم202بولغــانالر  ــۆلگهنلهر ،  ئ  67ئ



ھازىر ئـاپتونوم رايـون بـويىچه ، ئادهم
 ناھىيه شـهھهر ئهيـدىز ۋېرۇسـى %77

ـــالت  ـــانالرنى دوك ـــلهن يۇقۇمالنغ بى
يۇقـــۇملىنىش دائىرىـــسى ، قىلغـــان

. داۋاملىــــق كېڭهيمهكــــته ئىــــكهن
ئاپتونوم رايـونىمىزدا ، مۆلچهرلىنىشىچه

ــانالر  ــي يۇقۇمالنغ ــدىن 60ئهمىلى  مىڭ
نىڭ يىغىندا ئاپتونوم رايون. ئاشىدىكهن

مۇئــاۋىن رهئىــسى كــۈرهش مهخــسۇت 
توققـۇز يىـل ئىچىـده : مۇنداق دېدى

ــان  ــى دوكــالت قىلغ ــۈرۈمچى ۋه ئىل ئ



ــاپتونوم  يۇقۇمالنغۇچىالرنىــڭ ســانى ئ
رايون بـويىچه دوكـالت قىلىنغـۇچىالر 

ئىنـــى 84.5%ئومـــۇمى ســـانىنىڭ 
يېقىنقــى ئىككــى يىلــدىن . ئىگىلىــدى

بۇيــان ئاقــسۇ ۋه قهشــقهر ۋىاليىتىــده 
ىش ســۈرئىتى بىــر قهدهر تېــز يۇقــۇملىن
ــدى ــى . بول ــتىگه يېقىنق ــڭ ئۈس ئۇنى

يىلالردىن بۇيان ئـاپتونوم رايـونىمىزدا 
ئهيدىز كېسىلىنىڭ جىنسىي مۇناسىۋهت 
ئــارقىلىق يۇقــۇش ۋه ســهۋهبى ئېنىــق 
بولمىغان يۇقـۇش نىـسبىتى داۋاملىـق 



  . ئاشتى
: كۈرهش مهخسۇت مۇنـداق دىـدى

ھــازىر كــۆپ ســاندىكى دهســلهپكى 
-نغۇچىالرنىـڭ كېـسىلى ئارقـايۇقۇمال

ئۆلـــــۈپ ، ئارقىـــــدىن قوزغىلىـــــپ
ۋهزىـــيهت ناھـــايىتى . كېتىۋاتىـــدۇ

ۋىرۇسقا تاقابىل تۇرىـدىغان . كهسكىن
ــا  ــولى بهرپ ــنلهش ي ــلهن تهمى دورا بى
قىلىش ۋه يۇقۇملىنىشقا قارشى داۋاالش 
ئىقتىـــدارىنى ئاشـــۇرۇش ئـــاپتونوم 
ـــسى  ـــددىي ۋهزىپى ـــڭ جى رايونىمىزنى



  . بولۇپ قالدى
ڭ بىلهن بىـر ۋاقىتتـا ئهيـدىز شۇنى

، قـان بېـرىش، كېسىلىنىڭ قان ئېلىش
داۋاالشتا تازىلىققا دىقـقهت قىلماسـلىق 
 ۋه ھۆســـــۈن تـــــۈزهش قاتـــــارلىق
ــاقلىنىش  ــىدىن س ــالقىالردىن يۇقۇش ھ

، ئاپتونوم رايون قـان ئـېلىش، ئۈچۈن
. قان بېرىشنى باشقۇرۇشنى كۈچهيتىدۇ

داۋاالش ئورگـــانلىرى بىـــر قېتىملىـــق 
ــىپرىس ــۇيۇقلۇق ، ش ــق س ــر قېتىملى بى

بېــــرىش ئهســــۋابىنى ئىشلىتىــــشنى 



ــى ــلۇقى، ئومۇمالشتۇرۇش ــز بوش ، ئېغى
ئوپېراتسىيه بۆلۈمىگه بولغـان ، ئوكۇل

ــازارهت ۋه باشقۇرۇشــنى كــۈچهيتىش  ن
  . كېرهك

ئـاپتونوم رايـونىمىز ، ئىگىلىنىشىچه
بــۇ يىــل يىــل ، ســېلىنمىنى ئاشــۇرۇپ

ــــسىلىنى  ــــدىز كې ــــاخىرىغىچه ئهي ئ
هدهمده ئايرىپ چىقىدىغان دهسلهپكى ق

، نى قۇرىـدىكهن150تهجرىبىخانىدىن 
  ».گه يهتكۈزىدىكهن200يىلى -2005
ــى« ــىنجاڭ گېزىت ــڭ »ش -2004نى



ئىيۇل سانىدا ئېالن قىلىنغان -3يىللىق 
ئاپتونوم رايونىمىزدا ئهيدىز ۋىرۇسـى «

بىــلهن يۇقۇمالنغــۇچىالر ئۈزلۈكــسىز 
ـــــۆپهيمهكته ـــــگهن »ك  خهۋهرده دې

ــاپ-1995« ــى ئ ــونىمىزدا يىل تونوم راي
ـــۇنجى  ـــلهن ت ـــى بى ـــدىز ۋىرۇس ئهي

، يۇقۇمالنغـۇچى بايقالغانـدىن بۇيـان
، ئهيدىز ۋىرۇسىنىڭ يۇقىشى تېز بولدى

يهنـــى ئهيــــدىز ۋىرۇســــى بىــــلهن 
يۇقۇمالنغۇچىالر يىلىغا مىڭ كىشىدىن 

ـــدى ـــى ..... كۆپهي ـــى ئىكك يېقىنق



ئهيدىز ۋىرۇسى بىـلهن ، يىلدىن بۇيان
ـــدىغان يۇقۇمالنغـــۇچىالر زهھهر چ ېكى

ــشىلهرگه  ــادهتتىكى كى ــشىلهردىن ئ كى
ــدى ــاراپ كېڭهي ــى ، ق ــدىز ۋىرۇس ئهي

، بىلهن يۇقۇمالنغان ھامىلدار ئايـالالر
  .دېيىلگهن» .بوۋاقالر تېز كۆپهيمهكته

ـــى« ـــساد گېزىت ـــىنجاڭ ئىقتى » ش
كـۈنى -21ئاينىـڭ -11يىلـى -2004

ئـــېالن قىلغـــان خهۋهرده مۇنـــداق 
ــدۇ ــڭ -11«: دىيىلى ــۈنى -19ئاينى ك

ونوم رايونلــۇق ســهھىيه نــازارىتى ئــاپت



رايونىمىزنىڭ ئهيدىز كېـسىلىگه ئائىـت 
بـۇ ، ئهڭ يېڭى خهۋهرنى ئېالن قىلدى

كـــۈنىگىچه -30ئاينىـــڭ -9 يىـــل
ــــــونىمىزدىكى  ــــــاليهت15راي ،  ۋى

 75، ئوبالستنىڭ مهركىزىي شهھهرلىرى
شــهھهر، رايونــدىن دوكــالت ، نــاھىيه

قىلىنغـــان ئهيـــدىز ۋىرۇســـى بىـــلهن 
ـــانى يۇقۇمالنغۇچىن ـــۇمى س ـــڭ ئوم ى

بۇنىڭ ئىچىده ئهيدىز كېسىلى ، 9346
ئۆلگهن ئهيدىز بىمارى ، 212بولغانالر 

ـــــلهن . 69 ئهيـــــدىز ۋىرۇســـــى بى



يۇقۇمالنغۇچىالر ئاساسـلىقى ئـۈرۈمچى 
ــى ئوبالســتىغا توپالشــقان .... ۋه ئىل

ئاپتونوم رايـونىمىزدا ئهيـدىز ۋىرۇسـى 
بىلهن يۇقۇمالنغۇچىالر ئىچىـده ئهرلهر 

، نـى85.8%ئهرلهر ، ن كۆپئايالالردى
ـــالالر  ـــدۇ14.2%ئاي ـــى ئىگهللهي ، ن

ــــده ــــۇچىالر ئىچى  40~20 يۇقۇمالنغ
نــى 89.5%ياشــقىچه بولغــان ياشــالر 

ئـــاپتونوم رايـــونىمىزدا . ئىگهللهيـــدۇ
ــــارقىلىش  ــــسىلىنىڭ ت ــــدىز كې ئهي
ئاالھىدىلىگى زهھهرلىـك چېكىملىكنـى 



تومۇرىغــا ئۇكــۇل قىلىــشتا شىپرىــسنى 
ـــشتىن تا ـــاق ئىشلىتى ـــالغىنى ئورت رق

بــۇ ، ئاساســىي ســالماقنى ئىگهللهيــدۇ
خىل تارقىلىش ئۇسۇلىدا يۇقۇمالنغانالر 

ــدۇ%88.6 ــى ئىگهللهي ــدىن ، ن ئۇنىڭ
ــــسىي  ــــدىغىنى جىن ــــرهك تۇرى كېيىن
ــۇپ  ــۇش بول ــلهن يۇق ــىۋهت بى مۇناس

ــــــڭ  ــــــى 3.6%يۇقۇمالنغانالرنى ن
شىنجاڭ ئىقتىساد «( »....ئىگهللهيدۇ

نويـابىر -30يىل -2004نىڭ »گېزىتى
 9346يېزىلىـشىچه  دىكى خهۋهردهسانى



نهپهر ئهيــــدىز ۋىرۇســــى بىــــلهن 
 نهپىـرى 8018يۇقۇمالنغۇچى ئىچىـده 

ـــشى 1328، ئهر ـــال كى ـــرى ئاي  نهپى
 288يىلــى ئايــالالر -1999. ئىــكهن

-9يىلـى -2003نهپهر بولغان بولـسا 
ــۈپ  ــده كۆپۈي ــا كهلگهن  گه 977ئايغ

ئهرلهرنىڭ سانىنىڭ بۇنـداق . يهتكهن
ــشى شهكــسىز ــسىي كــۆپ بولى كى جىن

شـۇ ، مۇناسىۋهت ئـارقىلىق يۇقىـشنىڭ
ئانىدىن بالىغـا ھـامىله -ئارقىلىق ئاتا

ـــىده  ـــنىڭ كهلگۈس ـــدىال يۇقۇش ۋاقتى



  .)ئاشىدىغانلىغىدىن دېرهك بهرمهكته
ــى« ــىنجاڭ گېزىت ــڭ »ش  -2004نى

كۈنىــدىكى -25ئاينىــڭ -11يىلــى 
-9بـۇ يىـل ... «خهنزۇچه سـانىدا 

ئـاپتونوم رايـون ، ئاينىڭ ئـاخىرىغىچه
ـــلهن  ـــى بى ـــدىز ۋىرۇس ـــويىچه ئهي ب

 9346يۇقۇمالنغانالرنىڭ ئومۇمى سانى 
ئهمىلى يۇقۇمالنغـانالر بۇنىڭـدىن  (گه

 يهتكهن بولۇپ )كۆپ بولىشى ئېھتىمال
ــى  ــدىز ۋىرۇس ــويىچه ئهي ــكهت ب مهملى

، بىلهن يۇقۇملىنىش ئهڭ ئېغىـر ئـۆلكه



... ئاپتونوم رايونالرنىڭ بىرى بولغان
ئايـالالر . ..8018يۇقۇمالنغان ئهرلهر 

ـــق .... 1328 ـــولى ئېنى ـــۇش ي يۇق
، نـى6.07%بولمىغان يۇقۇمالنغۇچى 
، نـى0.15%ئانىدىن بالىغا يـۇققىنى 

نـى 1.58%باشقا يول بىلهن يۇققىنى 
ئاپتونوم رايون بويىچه .... ئىگهلهيدۇ

 3يۇقۇمالنغۇچىالر ئهڭ كـۆپ بولغـان 
ۋىاليهت ئىچىده ئىلى ئوبالسـتىغا تهۋه 

 43.57%غۇچىالر جايالردىكى يۇقۇمالن
ئۈرۈمچىــدىكى يۇقۇمالنغــۇچىالر ، نــى



ــى%40.62 ــدىكى ، ن ــسۇ ۋىاليىتى ئاق
ــــــۇچىالر  ــــــى 4.56%يۇقۇمالنغ ن

لېكىن جىنسى ئـاالقه .... ئىگهللهيدۇ
ۋه ئانىــدىن بالىغــا يۇقــۇش ئــارقىلىق 
يۇقۇمالنغان ئهيدىز بىمارىنىڭ نىسبىتى 

،  يىلـدىن بۇيـان2يېقىنقـى ، ئاشماقتا
ىنىشى كۆرۈنهرلىـك ئايالالرنىڭ يۇقۇمل

  »....ئاشقان
ـــى« ـــساد گېزىت ـــىنجاڭ ئىقتى » ش
نويابىر سانىدا ئېالن -25يىلى -2004

ــــابىر -22 «:قىلىنغــــان خهۋهرده نوي



ئـــۈرۈمچى شـــهھهرلىك يۇقۇملـــۇق 
كېــسهللىكلهرنى تېــزگىنلهش مهركىــزى 
ئۈرۈمچى شهھرىنىڭ ئهڭ يېڭى ئهيـدىز 
كېــسىلى يۇقـــۇم ئهھــۋالىنى ئـــېالن 

-1995رىده ئــۈرۈمچى شــهھ، قىلــدى
ــڭ  ــدىم قىلغۇچىالرنى ــان تهق ــى ق يىل
ــى  ــسىلى ۋىرۇس ــدىز كې ــدىن ئهي ئىچى
ـــادهم  ـــر ئ ـــان بى ـــلهن يۇقۇمالنغ بى

ـــپ ـــدىن تارتى ـــل ، بايقالغان ـــۇ يى ب
مهلۇم قىلىنغـان ، ئىيۇننىڭ ئاخىرىغىچه

ئهيدىز ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇمالنالرنىـڭ 



  .  گه يهتتى3580سانى 
ئــــــۈرۈمچى ، ئىگىلىنىــــــشىچه
كېـسىلى ۋىرۇسـى شهھرىدىكى ئهيـدىز 

ــق  ــڭ يىللى ــلهن يۇقۇمالنغۇچىالرنى بى
 بولـــۇپ ئهتراپىـــدا 400كۆپۈيىـــشى 

-يۇقۇمالنغانغۇچىالرنىـڭ ئىچىــده ئهر
ئهيـدىز  ،5.09:1ئايالالرنىڭ نىسبىتى 

كېـــسىلى يهنىـــال زهھهر چېكىــــشته 
شىپرىسنى ئورتاق ئىشلىتىشتىن يۇققـان 

ـــۇپ ـــۇمى  بول ـــۇچىالر ئوم يۇقۇمالنغ
  ».للىگهننى ئىگه92.07%سانىنىڭ 



ــورى« ــاغ ت ــڭ »تهڭرىت  مۇخبىرىنى
ـــدىزنىڭ  ـــهھهرلىك ئهي ـــۈرۈمچى ش ئ
ئالـــدىنى ئـــېلىش ئىشخانىـــسىدىن 

ــشىچه ــل ، ئىگهللى ــۇ يى ــڭ -9ب ئاينى
ئاخىرىغىچه ئۈرۈمچى شهھرىده ئهيـدىز 
ــــــي  ــــــلهن ئهمهلى ــــــى بى ۋىرۇس

 مىڭدىن 30يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ سانى 
 ئادهم ئىچىـده 200 ھهر بولۇپئاشقان 

س بىلهن يۇقۇمالنغان  كىشىنىڭ ۋىرۇ3
  . بولىشى مۈمكىن ئىكهن

يىلىنىـڭ ئـاخىرى -2002ئېلىمىزده 



ئهيــــــدىز ۋىرۇســــــى بىــــــلهن 
يۇقۇمالنغۇچىالرنىــــڭ ســــانى بىــــر 

ئهيـدىز . مىليوندىن ئېـشىپ كهتـكهن
ــارقىلىش  ــسىلىنىڭ ئهڭ ئاساســلىق ت كې
ــۇپ ــل بول ــۈچ خى ــۇ ئ ــوللىرى مۇن : ي

ــسى، زهھهرلىــك چېكىملىــك  بىرىنچى
ھهرنـــى ئۇكـــۇل چهككۈچىلهرنىـــڭ زه

ــاق  ــسنى ئورت ــدا شىپرى ــش داۋامى قىلى
ئېلىمىـزده  (ئىشلىتىش ئارقىلىق يۇقۇش

مۇشۇ خىل ئۇسۇلدا يۇققـانالر ئهيـدىز 
 76.51%بىلهن يۇقۇمالنغۇچىالرنىـڭ 



بــۇ خىــل ئۇســۇلدا ، نــى ئىگهللهيــدۇ
، 97.37%يۇقۇمالنغۇچىالر شىنجاڭدا 

ــــده 92.27%ســــىچۇئهنده  ، يۈننهن
ــــــشىدا ، %83.22  78.97%گۇئاڭ

؛ زىنــــا ۋه جىنــــسىي )ئىگهللهيــــدۇ
 قان سېلىش؛ مۇناسىۋهت بىلهن يۇقۇش

ـــالمىلىرىدىن( ـــان ياس ـــشتىن )ق  يۇق
-9يىلـى -2001شىنجاڭدا . ئىبارهت

ــلهن  ــى بى ــدىز ۋىرۇس ــا قهدهر ئهي ئايغ
 2389يۇقۇمالنغۇچىالرنىــــڭ ســــانى 

.  كىــشى ئــۆلگهن600كىــشى بولــۇپ 



ــهھىرى  ــۈرۈمچى ش ــده ئ ــڭ ئىچى بۇنى
 نـــى 45%ى غۇلجـــا شـــهھىر، %42

بىـــز بـــۇ ســـانلىق . ئىگهللىـــگهن
ـــۆرگىنىمىزده، ئهر ـــاتالرنى ك -مهلۇم

ئارا يۇقتۇرغىنىـدىن -خۇتۇنالرنىڭ ئۆز
سىرت يهنه ئانىدىن بالىغـا يۇقىـدىغان 
يۇقۇشنىڭ يۇشۇرۇن خهۋىپىنىمۇ ئهسكه 

  . ئېلىشىمىز كېرهك
ــــدا،  ــــا قارىغان  بهزى ئۇچۇرالرغ

يىلـــى مهملىـــكهت بـــويىچه -1996«
ــشىۋازلىق  ــلهن پاھى ــشىلىق بى ۋه پاھى



 مىڭغـا 200 مىليون 4قولغا ئېلىنغانالر 
ئهمهلىيهتته پاھىـشۋازلىق ۋه ، يهتكهن

ــــا  ــــدىغانالر قولغ ــــشىلىق قىلى پاھى
 ھهسسىگه توغرا 10ئېلىنغانالر سانىنىڭ 

  ]25[».كېلىدۇ
ــڭ  ــيهت ئهھۋالنى ــازىرقى ئهمهلى  ھ

ـــر -1996 ـــۆپ ئېغى ـــدىن ك يىلىدىكى
هينى چۈنكى ئ، ئىكهنلىگىنى بىلدۈرۈدۇ

يىلالردىكىدىكى ئهھۋالالر ھازىرقىـدىن 
ــدى ــشى ئى ــۆپ ياخ ــازىر ، ك ــا ھ مان

كاماندىروپكىغا چىقسىڭىز يـاتىقىڭىزدا 



سىز مهيلـى ، خاتىرجهم ئۇخلىيالمايسىز
مـۇالزىمهت  -«قانداق ۋاقىتتا كېلىڭ 

، الزىممـــۇ؟ قىزلىرىمىـــز چىرايلىـــق
 دېــــگهن - ».يېڭىــــدىن كهلــــدى

نـاۋادا ، تېلىفۇنالر ئارامىڭىزنى بۇزۇدۇ
 دهيدىغان بولسىڭىز پادىـدهك »ھهئه«

باھـــــا ، كىرىـــــپ تاللىـــــشىڭىزنى
خاتـا كىرىـپ . تالىشىشىڭىزنى كۈتىدۇ

ــا  قالغــاننى باھــانه قىلىــپ ياتىغىڭىزغ
ــار ــۇ ب ــدىغان ئهھۋالالرم ئهرلهر . كىرى

ئۈچۈنال مۇالزىمهت قىلماستىن، ئايالالر 



ئۈچۈنمۇ مۇالزىمهت قىلىدىغان كهسپلهر 
كهچلىكلىرى كوچىدا . نبارلىققا كهلگه

ـــــا  ـــــهرهتلهش ھهتت ـــــاقىش رىش چ
، نامــدا ســاتراچخانا. ئومۇمالشــقان

ـــگهن  ـــورنى دې ـــۈزهش ئ ـــۈن ت ھۆس
ـــته  ـــسىپ، ئهمهلىيهت ـــسكىنى ئې ۋىۋى
پاھىــــشۋازالرغا ســــورۇن ھــــازىرالپ 

ــقان ــۋالالر ئومۇمالش ــدىغان ئهھ . بېرى
ــان  ــاس قىلغ ــهھهرلهرنى ئاس ــۇرۇن ش ب

بـازارالرغىچه -بولسا، مانا ئهمدى يېزا
بۇ خىل يامان سۈپهتلىك ، كېڭهيمهكته



قىلمىشنىڭ ئېلىپ كېلىدىغان زىيىنىنـى 
ـــــيىن ـــــۆلچهرلهش قى ـــــازىر . م ھ

كىشىلىرىمىزنىڭ ئىچىده سـاالمهتلىككه 
سهل قاراش خاھىشى كۆپ بولغاچقـا، 
جىنسى ئامىل ۋه باشقا سهۋهبلهر بىلهن 
يۇقۇمالنغـــانالردىن خېلـــى كـــۆپى 
ـــۈمكىن،  ـــشى م ـــان بولى ئېنىقالنمىغ

ــهھهرلهردىكى چــۈنكى ــوڭ ش ــازىر چ  ھ
 پاھىـشىلهر »ئىش ئورنىـدىن قالغـان«

ــاھىيه ــزا ، شــهھهرلهرگه، كىچىــك ن يې
ـــپ  ـــا كېلى ـــورنى «بازارالرغ ـــش ئ ئى



باھـا جهھهتتىكـى ئېتىبــار « .»تـاپتى
 ئارقىسىدا بۇرۇنقى مائاشلىقالر »بېرىش

ئــالتۇن ئــۈچ «بارىــدىغان بــۇ يېڭــى 
» قىزىل چىراق كوچىلىرى«، »بۈرجهك

ــدى ــا ئهم ــالر ۋه مان لىكته ئىشــسىز ياش
ــــا  دېھقــــان چــــارۋىچىالرغىچه ھهتت

، ئۆسـمۈرلهرگىچه كهڭ قۇچــاق ئــاچتى
شـــۇڭا ئهيـــدىز كېـــسىلى بىـــلهن 

ياشقىچه  40~20يۇقۇمالنغانالر ئىچىده 
. بولغانالرنىڭ نىسبىتى يۇقىرى بولدى

ئهيدىز كېسىلىنىڭ يۇشـۇرۇن مهزگىلـى 



يۇقتۇرۇشــىنىڭ ئهڭ يۇقــۇرى مهزگىلــى 
ـــــــــــۇپ ـــــــــــىبول ده  كهلگۈس

يۇقۇمالنغۇچىالرنىــڭ تېــز ســۈرئهتته 
. ئاشـــــىدىغانلىغىنى كۆرســـــهتمهكته

-30يىـل -2004شىنجاڭ گېزىتىنىـڭ 
نويابىر سانىدا يېزىلىشىچه بىرلهشـكهن 
دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىر ئهمهلـدارى 
جوڭگــۇدا ئهيــدىز ۋىرۇســى بىــلهن 

ئايالالرنىـــــڭ -يۇقۇملىنىـــــشتا ئهر
بــۇ ، نىــسبىتىنىڭ يېقىنالشــقانلىقىنى

ىسبهت ئهيدىز ۋىرۇسىنىڭ ئـادهتتىكى ن



خهلقـــقه قـــاراپ يامراۋاتقـــانلىقىنى 
ـــــدىغانلىغىنى  ـــــهندۈرۈپ بېرى چۈش

ــان ــڭ ھهر . ئېيتق ــۇالر خهۋپنى ــا ب مان
بىرىمىـــزگه يېقىـــنالپ كهلگهنلىگىنـــى 

  .كۆسىتىپ بېرىدۇ
ـــلهن  ـــى بى ـــدىز ۋىرۇس ـــز ئهي بى
ــارقىلىق  يۇقۇمالنغۇچىالرنىــڭ ســانى ئ

ـــايىت ـــۈنىمىز؟ ناھ ـــى چۈش ى نىمىلهرن
ئېنىقكــى ســانلىق مهلۇمــاتالر ئهيــدىز 
ــڭ  ــلهن يۇقۇمالنغۇچىالرنى ۋىرۇســى بى
ئاساسلىقى خىـروئىن ۋاستىـسى بىـلهن 



ئىككىنچىدىن ، يۇققانلىقىنى كۆرسهتتى
ـــــقانلىقىنى ھهم  ـــــڭ ئېغىرالش زىنانى

بهزى . ئېشىۋاتقانلىقىنى كۆرسـهتمهكته
ــاپتونوم  ئۇچۇرالرغــا ئاساســالنغاندا، ئ

ىرۇسـى بىـلهن رايونىمىزدىكى ئهيدىز ۋ
نى ئۇيغۇرالر 80%يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ 

مانا مۇشـۇالرنىڭ ، تهشكىل قىلىدىكهن
ئۆزىال ئۇيغۇر ئـائىلىلىرىگه كېلىۋاتقـان 
خهۋپنىـــڭ ناھـــايىتى ئېغىرلىقىنـــى 

ــــدۇ ــــىتىپ بېرى ــــدىز «. كۆرس ئهي
ـــشىنىڭ جوڭگـــۇ  كېـــسىلىنىڭ تارقىلى



نوپۇس تهرهققىياتىغا تهسىرى ھهققىـده 
ـــزدىنىش ـــتلهپكى ئى ـــېالن »دهس ته ئ

ــــاتتىن  ــــانلىق مهلۇم ــــان س قىلىنغ
يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا -2002، قارىغانــدا

مهملىكىتىمىزده ئهيدىز ۋىرۇسـى بىـلهن 
ــــــانى  ــــــڭ س  1يۇقۇمالنغۇچىالرنى

ــــقان ــــدىن ئاش ــــا ، مىليون قورامىغ
ـــڭ  ـــده ھهر مى ـــڭ ئىچى يهتكهنلهرنى

ھـازىرقى . ئادهمنىڭ بىرى دېگهنلىكتۇر
مۇشۇ تهرهققىيات سـۈرئىتىده تارقالـسا 

ــدا -2010 ــا بارغان ــا 10يىلىغ  مىليونغ



يېتىـــپ، يـــۈز ئادهمنىـــڭ بىـــرى 
ئهيــدىز . يۇقۇملىنىــدۇ دېگهنلىكتــۇر

كېــسىلىنىڭ تارقىلىــشى ســهۋهبىدىن 
ــتىمالر  ــدىغان يى ــپ چىقى -2001كېلى

يىلـى -2005،  مىڭغا يهتكهن76يىلى 
جوڭگـۇدا ئـاز .  مىڭغا يېتىدىكهن206

سانلىق مىللهتلهر ئومـۇمىي ئاھالىنىـڭ 
ـــى ئ%8 ـــنىقالپ  ن ـــسىمۇ، ئې ىگهللى

چىققان ئهيدىز بىمارلىرى ئىچىـده ئـاز 
نى 36%سانلىق مىللهتتىن بولغانلىرى 

ــدۇ ــۆپ ، ئىگهللهي ــدىز ۋىرۇســى ك ئهي



شـىنجاڭ ۋه ، تارقالغان رايونالر يۈننهن
ــــده  ــــۇپ يۈننهن ــــشىالر بول گۇئاڭ

 ئاز سانلىق 80%يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ 
ــلهت ــڭ ، مىل  99%يۇقۇمالنغۇچىالرنى

ــهنتى ــكهنپىرس ــى ئى ــزۇ مىللىت ،  دهي
ــدا  ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ش
ــۇيىچه  ــكهت ب ــۇچىالر مهملى يۇقۇمالنغ
ــۇچىالر ئومــۇمى ســانىنىڭ  يۇقۇمالنغ

بهزى . نــــــى ئىگهللهيــــــدۇ%13
ئىشهنچىلىك خهۋهرلهرگه قارىغاندا، ش 
ئــــۇ ئــــا ر دا ئهيــــدىز بىــــلهن 



تى ئاز سانلىق 92%يۇقۇمالنغانالرنىڭ 
ــلهت ــده ، مىل ــڭ ئىچى ــى 88%بۇنى ت

ناھـايىتى ئېنىقكـى . ئۇيغۇرالر ئىـكهن
ئهيـدىز ۋه . خهتهر يېقىنالپ كهلمهكته

ــــۇر  ــــان ئۇيغ ــــروئىن نۇرغۇنلىغ خى
ئىقتىـسادىنى  ئائىلىلىرىنى ۋه ئۇالرنىـڭ

ــر  ــرگه، بى ــلهن بى ــش بى ــران قىلى ۋهي
بىـــر تۈركـــۈم  (تۈركـــۈم يىتىمالرنـــى

يىتىمالرنىــڭ يۇئۇقۇملىنىدىغانلىغىــدا 
ۈك قىلىـپ  جهمئىـيهتكه يـ)شۈبھه يوق
ــاليدۇ ــيهت ، تاش ــتىمالر جهمئى ــۇ يى ب



ــۈك  ــۈن ي ــۇپئۈچ ــات ۋه بول  تهرهققىي
ــىتىدۇ ــىر كۆرس ــاغالملىققا تهس ــۇ . س ب

سانلىق مهلۇماتالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ 
مۇندىن مىڭ يىلالر بۇرۇنقى ئهھۋالىنى 
كۆرســىتىپ بېرىــدىغان مۇنــۇ بايــاننى 
ــلىرىمىزنى  ــارقىلىق قېرىنداش ــۆرۈش ئ ك

  .  قىلماقچىمهنئويلىنىشقا دهۋهت
ده »ئىبنى فهزالن ساياھهتنامىـسى«

مۇسۇلمان بولمىغان ئوغۇزالر ھهققىـده 
ــار ــانالر ب ــداق باي ــا «: مۇن ــۇالر زىن ئ

ـــگهن ـــدىكهندې ـــىلىنى بىلمهي .  مهس



بۇنـداق گۇنـاھ قىلغـان بىـرى مهلـۇم 
ئــۇنى ئىككــى پــارچه ، بولــۇپ قالــسا

ــاليدىكهن ــپ تاش ــۇنى . قىلى ــى ئ يهن
ر يهرگه ئىككى دهرهخنىڭ شـېخىنى بىـ
دهرهخ ، قىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا بـاغالپ
ــدىكهن شــاخالر . شــاخلىرىنى قۇيۇۋېتى

ئهسلى ھالىتىگه قايتىشى بىلهن ھېلىقى 
ــــــۈپ  ــــــگه بۆلۈن ئــــــادهم ئىككى

  ]26[».... كېتىدىكهن
ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغا كىرگهندىن 
ــشاشال چهكلىنىــپ  ــان زىنــا ئوخ بۇي



زىنا قىلغۇچى بايقالسا چالما ، كهلگهن
كـروران .  قىلىـپ ئۆلتـۈرۈلگهنكېسهك

ــىقىلهردىكى  ــان ۋهس ــدىن تېپىلغ رايونى
 يىلالر بۇرۇنال 2000خاتىرىلهر مۇندىن 

ــىتىپ  ــى كۆرس ــانى چهكلىگهنلىگىن زىن
ــايلى. بهردى ــالر ئويلىن ھهر ، قېرىنداش

پــاك ، قاچــان ھهر زامــان ئــائىلىمىزنى
جــــــۆرىلىرىمىزنى، بــــــالىلىرىمىزنى 

، زىنــادىن يىــراق بــواليلى، ئــوياليلى
بولمىــسا بىزنــى كۈتىــدىغىنى ئهيــدىز 
ــهرمهندىلهرچه  ــپ ش ــلهن يۇقۇملىنى بى



ــران  ــائىلىنى ۋهي ــۈن ئ ــۈش ۋه پۈت ئۆل
ھـــازىر دۇنيــادا ئهيـــدىز . قىلىــشتۇر

ــسىنى  ــۈك ۋاكسىنى ــسىلىنىڭ ئۈنۈمل كې
ـــڭ  ـــته ئۇنى ـــزلىمهكته، ئهمهلىيهت ئى
ۋاكسىنىسى دۇنيانىـڭ ھهمـمه يېرىـده 
تېپىلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ ئېسىل ئهخالقىي 

ـــلهت،  ـــشى پهزى ـــمه كى ـــاۋادا ھهم ن
ئىجتىمائىي ئهخالققا رىئـايه ، ئومۇمىي
ــك ، قىلــسا ــانلىق بولغــان زهھهرلى زىي

زىنـادىن ، چېكىنلىكتىن خـالىي بولـسا
يىراق بولسا ئهيدىزدىن ئهنـسىرهش نه 



 بۇ جهھهتتىن دۆلىتىمىزنىـڭ ؟ھاجهت
پــۇقراالر ئهخــالق قۇرۇلۇشــىنى يولغــا 

ــارقىلى، قويۇشــى ــانۇن ئ ــى ق ق دۆلهتن
ـــالق  ـــلهن ئهخ ـــش بى ـــداره قىلى ئى
ــرى  ــۈچهيتىش تهلهپلى ــىنى ك قۇرۇلۇش

ــان ــشى بولغ ــايىتى ياخ ــېكىن ، ناھ ل
. بۇنىڭ ئىجرا بولىشى بىر مهسـىلىدۇر

ــان ــايالردا -مېھم ــقا ج ــاراي ۋه باش س
ــــنلهش  ــــلهن تهمى ــــدون بى __ گان

مهقسهدنىڭ ئهكـسىي ھالـدا خـۇددى 
دۆلهت زىناغا يول قويغاندهك تهسىرات 



دۆلهت زىناغـا قـانۇن  ،پهيدا قىلماقتـا
بــويىچه زهربه بېرىــشنى مــۇھىم ئىــش 
ـــدىغان  ـــسا بولماي ـــۋىگه قويمى تهرتى

   .دهرىجىگه بېرىپ يهتمهكته
ــانلىق  ــق س ــدىكى ئېنى ــز يۇقۇرى بى
پاكىتالر بىـلهن ئۇيغـۇر ئائىلىلىرىنىـڭ 
پاجىئهگه گىرىپتار بولغانلىقىنى كۆرۈپ 

بـــۇ پـــاجىئهلهر تويـــدىن ، ئۆتتـــۇق
ـــلىنىدۇ ـــۇر جه. باش ـــده ئۇيغ مئىيىتى

نىكـاھ قارىـشىنىڭ ، ئهنئهنىۋىي ئـائىله
ـــــڭ  ـــــۇ پاجىئهنى ـــــلىقى ب بولماس



ياشـــالرنىڭ ئـــائىله . باشالنمىـــسىدۇر
ـــران  ـــڭ ۋهي ـــى ۋه ئائىلىلىرىنى قۇرۇش
ــشى  ــڭ راۋاجلىنى ــشى پاجىئهلهرنى بولى

خىروئىن قاتـارلىق زهھهرلىـك . بولدى
داۋاسـى ، چېكىملىكنىڭ ئهۋج ئېلىـشى

، شىيوق كېـسهل ئهيـدىزنىڭ تارقىلىـ
بالىالرنىـــــڭ يىتىملىـــــك يولىغـــــا 

ـــشى ـــۇن، تاشلىنى ـــڭ -خۇت قىزالرنى
مۇھتاجلىق ۋه باشقا سـهۋهپلهر بىـلهن 

ئهرلهرنىڭ زىنـا ۋه ، ئىپپىتىنى سېتىشى
بۇنىـڭ بىۋاسـته ... قىمارغا بېرىلىشى



پـاجىئهلهر  ئۇنداقتا بـۇ. نهتىجىسىدۇر
  نىمه سهۋهبتىن يۈز بېرىدۇ؟ 

ــۇم  ــشۈرۈشتىن مهل ــيهت تهك جهمئى
ئۇيغـــۇر مىللىتـــى زهھهر ، ىچهبولىـــش

ـــسى ـــلىك، سودى زهھهر ، شهھۋهتپهرس
تېرورلىــــق زوراۋانلىــــق ، چــــېكىش

ـــــرى ـــــك، ھهرىكهتلى ، خىيانهتچىلى
، پــارا ئــېلىش، نومۇســىنى ســېتىش

ئالـدامچىلىق، پـارا ، قىما، ئوغۇرلۇق
قاتــارلىق قىلمىــشلىرىدىن ] 27[بېــرىش

مۇشـــۇالرنى . ئهڭ نهپرهتلىنىـــدىكهن



ــــــــكه تۇرغۇزســــــــا زهھهر  ۋه رهت
 ئـورۇننى 3شهھۋهتپهرهسلىك ئالدىنقى 

ـــگهن مانـــا مۇشـــۇنىڭدىن ، ئىگهللى
قارىغاندا ئۇيغۇر جهمئىيىتىده زهھهر ۋه 

ئهڭ كۆپ قىلمىش ئىكهنلىگىنى  زىنانىڭ
مانا بـۇالر ئۇيغـۇر . كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ئــائىلىلىرىگه زور تهســىر ، جهمئىيىــتىگه
  . كۆرسهتكهن ئامىلالر ھېسابلىنىدۇ

كــاھ يېڭــى زامانغــا ئۇيغــۇرالردا نى
كهلگهنده پۈتۈنلهي ئهركىن مۇھهببهت 

ـــــــدى ـــــــقۇچىغا قهدهم قوي ، باس



ئهجــدادلىرىمىز نهچــچه مىــڭ يىلــدىن 
بۇيــان ســېغىنىپ كهلــگهن ئهركىــن 

ناۋادا ، مۇھهببهت كهڭ قۇچاق ئاچتى
ئۇيغۇر خهلقى ئۇزۇن زامانـدىن بېـرى 

ــان ــپ كېلىۋاتق ــادالپ ئېيتى ــاھىر  «ي ت
ـــره– ـــب«، »زۆھ ـــهنهم-غېرى ، »س
 داسـتانلىرىدىكى »سـهئىدىن-رابىيه«

الر بۈگۈن بولغان بولسا مۇراد ژپېرسۇنا
مهقسىدىگه يېتىپ ئائىله قۇرغان بـوالر 

ــدى ــسى، ئى ــڭ ئائىلى ــا ئۇالرنى ، ئهمم
، ئـــائىله مـــۇھىتى ۋه مهدهنىيىتـــى



ــدى؟  ــوالر ئى ــداق ب ــرى قان پهرزهنتلى
ئۇالرمــۇ ئاجرشىـــشىپ كېتهرمىـــدى؟ 

ــازۇگۇم ۋه ــان  ن ــدىن چىقق ئۇچتۇرپان
هتــته قهھرىمـــان خوتـــۇن بىزنىـــڭ ي

ھازىرقى ھالىتىمىزنى بىلـسه نىمىلهرنـى 
دهر؟ بولۇپمـــۇ ھـــازىرقى خۇتـــۇن 
قىزالرنىــڭ كىچىككىــنه مۇھتــاجلىق 
ــدىن  ــلىك تۈپهيلى ــاكى شۆھرهتپهرهس ي

، دىنىــــي ئېتىقــــادىنى، مىللىتىنــــى
ــانى ــهرم ھاي ــى، ش ــۇپ  ئهخالقىن ئۇنت

ئىپپىتىنـى ، باشقىالرغا باش ئهگكىنىنى



 بىلسه قانداق بوالر ئىـدى؟ساتقىنىنى 
ئۇلۇغ ئۇيغۇر مۇتهپپهككـۈرى نهۋائـى 
بىر ئۆمۈر توققۇزى تهل بولسىمۇ تهنھـا 

ئۇلـۇغ ئۇيغـۇر پهيالسـوپى ، ياشىغىنى
فارابىنىڭمۇ تهنھالىق ئىلكىده تهتقىقات 
ــــڭ  ــــلهن شــــۇغۇلالنغىنى، بىزنى بى

مولالمنىڭ دىگىنىنى «بۈگۈنكى كۈنده 
ــل ــا، قى ــى قىلم ــولالم«، »قىلغىنىن  م

مولالم قۇپۇپ كۆلگه ، ھهممىنى بىلىدۇ
ــىيىدۇ ــگهن ».س ــدهك دې  ماقالالردىكى

مولالمالرغــــا ئوخــــشاپ قالغــــان 



 ؟زىيــالىلىرىمىزنى قانــداق چۈشــۈنهر
قايتـساق،  ئهمدى مهسـىلىنىڭ ئـۆزىگه

ــۇرالردا ئــائىله ، مهۋجــۇدىيهت، ئۇيغ
. ئهۋالد قارىــشى ئىنتــايىن كهمچىــل

ــــن  ــــساق ئهركى ــــى ئېيت قىزلىرىمىزن
لىشىپ ياتلىق بولۇشـقا رازى مۇھهببهت

ــۇ ــدۇ ي ــۆڭرهپ ، بولى ــۈنى ھ ــوي ك ت
بۇ بهلكىم بهختـسىزلىكنىڭ ، يىغاليدۇ

پاك ، ئاق. باشلىنىشى بولىشى مۈمكىن
ــېمه دهي ــسا ن ــىمۋۇل قىل ــبىگه س ، قهل

ــى ، پــاكىز ــۇر كىيىملىرىن كىرســىز ئۇيغ



كىيىشنىڭ ئورنىغا نهچچه ئـون ئـادهم 
ـــيگهن ـــدىغان ، كى ـــارىگه بېرىلى ئىج
ڭ توي كىيىمىنى كىيىپ توي ياۋروپانى
ــدۇ ــى كىيــسه ، قىلى ــۇر كىيىمىن ئۇيغ

تويى ، نىكاھى ئۇقۇلماي قالىدىغاندهك
ــدهك ــۇپ كېتىدىغان ــسىز ، بۇزۇل بهخت

ــدهك ــۇپ قالىدىغان ــىرده -8. بول ئهس
ئۇيغـۇر ئۇرخـۇن خانلىقىنىـڭ خاقـانى 
تاڭ سۇاللىسى مهلىكىسى تهيخې بىلهن 

كونـا  «ئۆتكۈزۈلگهن تـوي مۇراسـىمى
ده »ئۇيغۇرالر ھهققىده قىسسه. تاڭنامه



قاغان ئالدى « :مۇنداق خاتىرىلهنگهن
بىـلهن راۋاققــا چىقىــپ كــۈن چىقىــش 

راۋاقنىـڭ ، تهرهپكه قـاراپ ئولتۇرىـدۇ
مهلىـكه ، ئالدىغا كىگىز ئۆي تىكىلىدۇ

ـــدۇ ـــده تۇرى ـــۇ ئۆي ـــۇرالر . ش ئۇيغ
ئارىــسىدىكى بــاش كــاھىن مهلىكىــگه 

ــــۆرپ ــــڭ ئ ــــادىتىنى -ئۇيغۇرالرنى ئ
لىــكه خهنــزۇچه كېــيىم مه. ئۆگۈتىــدۇ

ــۇرچه  ــېلىۋېتىپ ئۇيغ ــى س كېچهكلىرىن
ئانــدىن بىــر ياشــانغان ، ياســىنىدۇ

يهڭگىنىـــڭ ھهمراھلىقىـــدا راۋاقنىـــڭ 



 ئالـدىغا بېرىـپ كــۈن پېتىـشقا قــاراپ
قاغـان .  تازىم قىلىـدۇ)قاغانغا قاراپ(

  ]28[».ئولتۇرۇپ ئۇنى كۈزۈتىدۇ
 1000بىــز ئــۆزىمىزنى مۇنــدىن  

ــۇرۇنقى ــل ب ــۈز يى ــچه ي ــۇر نهچ  ئۇيغ
خاقانى بىلهن سېلىشتۇرۇپ كـۆرهيلى؟ 
ئۇيغــۇر خاقــانى ئــۆزى بىــلهن تهڭ 
ئورۇندا تۇرىدىغان تـاڭ پادىـشاھىنىڭ 
قىزىنى تويـدا ئۇيغـۇرچه ياسـاندۇرۇپ 

بىزده ئىككى ئۇيغـۇر . نىكاھىغا ئالغان
ياش توي قىلسىمۇ، ئۇيغـۇرچه كىـيىم 



كهيمهســتىن بــۇرۇنقى تــوي قىلغــانالر 
بـۇ ، رنى كىيىدۇكهيگهن كونا كىيىمله

  نىمه ئۈچۈن؟
ياخشىـسى ھهمـمه ، مه دېگۈلۈكې ن

مۇشـۇ ، كىشى ئويلىنىپ كۆرۈشى الزىم
ــڭ  ــۆزىال بىزنى ــىمىنىڭ ئ ــوي مۇراس ت

، ئـادهتكه-ئـۆرپ، مىللهتكه، ئائىلىگه
كـېلىچهككه تۇتقـان پوزىتــسىيىمىزنىڭ 

ـــدىن ، ناھـــايىتى غـــۇۋالىقىنى جۈملى
ــشىنىڭ  ــر تۇرمــۇش قارى مۇســتهقىل بى

ــوقلىقىنى  ــدۇي ــپ بېرى ــايهن قىلى . نام



، خوش، توي بولۇپ ئـائىله قۇرۇلـدى
بۇ ئائىله قانداق ئىجتىمـائى مۇھىتقـا 

  دۇچ كېلىدۇ؟ 
ـــۇ  ـــگهن ب ـــا كهل ـــى دۇنياغ يېڭ
ئائىلىدىكى ياشالر دۇچ كېلىدىغان ئهڭ 
ــا  ــى ۋۇجۇدق ــىله، يېڭ ــاۋۋالقى مهس ئ

ــا ــلهن ئات ــائىله بى ــگهن ئ ــا-كهل ، ئان
ــــسىدىكى -ئــــۇرۇق ــــانالر ئارى تۇقق
بىز . ت مهسىلىسىدىن ئىبارهتمۇناسىۋه

ــايىتى  ــسكىالردىن، ناھ ــارقى ستاتى يۇق
ـــــاقلىق  ـــــۈك ئۇچ ـــــال ئۆيل كىچىك



بولىدىغانلىقىدهك ئهمىلىيهتنى كـۆرۈپ 
، تۇرمـۇش، ئۇالرنىڭ ئـائىله، ئۆتتۇق

ـــن  ـــقا جهھهتلهردى ـــزمهت ۋه باش خى
تهجرىبىسىز بولغاچقـا ناھـايىتى تېـزال 

زىـددىيهت ، زىددىيهت كېلىپ چىقىدۇ
 ئارىـــسىدىال بولـــۇپ ئىككـــى يـــاش

ـــا ـــتىن، ئات ـــز -قالماس ـــا ۋه قى ئان
يىگىتلهرنىڭ بىر تۇغقـانلىرى ئارىـسىدا 

بــۇ زىــددىيهت تېخىمــۇ ، يــۈز بېرىــدۇ
زىددىيهتلهر كۆپـۈنچه . ئۆتكۈر بولىدۇ

ئۆتكۈرلىــشىپ ئائىلىلهرنىــڭ ۋهيــران 



مانـا ، بولىشىنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ
بــۇ ھــازىرقى ئۇيغــۇر جهمئىيىتىــده 

تكــــۈر زىــــددىيهت ئومــــۇمىي ۋه ئۆ
ــسابلىنىدۇ ــايىتى . ھې ــته ناھ ئهمهلىيهت

ئاســـان ھهل بولىـــدىغان زهررىـــچه 
چوڭىيىپ، ئائىلىلهرنىڭ  زىددىيهتلهرمۇ

ۋهيــــران بولىــــشىنى كهلتـــــۈرۈپ 
ــــا ــــىي . چىقارماقت ــــڭ ئاساس بۇنى

ــۆز ــشنىڭ -ســهۋهبلىرى ئ ــارا چۈشۈنى ئ
ــــشى ــــۆز، كهمچىــــل بولى ــــارا  ئ ئ

سىردىشىشنىڭ ۋه ھۆرمهتنىڭ كهمچىـل 



چوڭالرنىـڭ پهرزهنتلىرىنىـڭ  ،بولىشى
ئۆزلىرىنىـڭ  بهخت سائادىتىدىن كـۆره

ئانىلىق ئورنىنى يۇقىرى -ئاتالمىش ئاتا
پهرزهنتلىــرىگه تهڭ ، ئورۇنغــا قۇيۇشــى

باراۋهر مۇئامىله قىلماسلىقى كهلتـۈرۈپ 
كۈيئوغۇلالر بولسا -كېلىن. چىقارماقتا

ئانىلىق ئـورنىنى -ئانىالرنىڭ ئاتا-ئاتا
كىچىككىـــنه ، ىھـــۆرمهت قىلماســـلىق

، ســهھۋهنلىرىگىمۇ يــول قويماســلىقى
ــېلىن ــۇل-ك ــانلىرى كۈيئوغ ــر تۇقق  بى

ئـــارا بهختىيـــار -ئارىـــسىدىكى ئـــۆز



تۇرمــۇش كۆچۈرۈشــىگه تىلهكداشــلىق 
، بهسلىـــشىش، بىلدۈرۈشـــتىن كـــۆره

ــلىك قهســتهن زىــددىيهت ، كۆرهلمهس
پهيـــــدا قىلىــــــشالر، زهررىــــــچه 
ســـهھۋهنلىكلهرنى قىلـــدىن قىرىـــق 

ىلهرنىڭ ۋهيران بولىشىنى يېرىشالر ئائىل
ـــا ـــۈرۈپ چىقارماقت ـــڭ . كهلت بۇالرنى

، ھهممىسى ئهمهلىيهتته بهدنىيهتلىكنىڭ
، ئائىله. نىيىتى قارىلىقنىڭ بهلگىسىدۇر

ــــــشىنىڭ ، جهمهت ــــــلهت قارى مىل
ئــــۆز . كهملىگىنىــــڭ ئىپادىــــسىدۇر



ــــڭ ــــلىرىنىڭ ، تۇغقانلىرىنى قېرىنداش
ئائىلىسى بۇزۇلسا زىيـان تارتىـدىغىنى 

ـــال ـــم؟ يهنى ـــانلىرىكى ـــۆز تۇغق ،  ئ
ــرى  ــاھ پهرزهنتلى ــڭ بىگۇن تۇغقانلىرىنى
ــڭ  ــۇ تۇغقىنىنى ــاۋادا ش ــمۇ؟ ن ئهمهس
ــېمه  ــا ن ــسا بۇزغۇچىغ ــسى بۇزۇل ئائىلى

  پايدا؟
ــئۇلىيهت  ــده مهس ــۇر ئائىلىلىرى ئۇيغ

ئائىلىگه نىـسبهتهن ئهر . تۇيغۇسى يوق
ــدىكى  ــسهك دهرىجى ــڭ يۈك ۋه ئايالنى

ئـۇ ئـۆزى ، مهسئۇلىيىتى بولىشى الزىم



ــاالپ ــان خ ــا قىلغ ــائىلىنى بهرپ ــۇ ئ  ب
ئـائىله ، ئىكهن، بۇ ئائىلىنى قوغـداش

ئهزالىرىغا نىـسبهتهن مهسـئۇل بولـۇش 
ــار ــۇرىيىتى ب ــئۇلىيىتى ۋه مهجب . مهس

ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ ئىچىده خىـروئىن 
قاتارلىق زهھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئهۋج 

ئهيـدىز ، زىنانىڭ كۆپۈيۈشـى، ئېلىشى
نيـاۋىي بىلهن يۇقۇمالنغۇچىالرنىـڭ دۇ

ـــشى ـــسبهتكه يېقىنلىشى ـــۇرى نى ، يۇق
ــــدىز ــــى ئهي ــــلهن  نهزهرىمىزدىك بى

يۇقۇمالنغانالر كۆپ دهپ قارىلىۋاتقـان 



ئامىرىكىغا تهڭلىشىـشى يـاكى ئېـشىپ 
ـــشى ـــدىن ، چۈشى ـــاراق ۋه تاماكى ھ

ئاشىقى  ئىبارهت چهكلهنمىگهن زهھهرگه
بىقــارار بولىــشىمىز، بىزنىــڭ ئــائىلىگه 

نىــڭ نىــسبهتهن مهســئۇلىيهت تۇيغىمىز
ـــل  ـــايىن كهمچى ـــاكى ئىنت ـــوق ي ي

بىـز . ئىكهنلىگىنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتـۇ
، زهھهرلىك چېكىملىك، تاماكا، ھاراق

ــشكىنىمىز  ــلهن ئېرى ــدىز بى ــا ۋه ئهي زىن
ئىگىلىگىنى ۋهيران ، ئائىله ئىقتىسادىنى
مۇشــۇ ســهۋهبتىن ، قىلىــش بولــدى



 بولـۇپناھايىتى كۆپ ئائىلىلهر ۋهيران 
 ۋه ئىگىــسىز يىــتىم سـهبىي بــالىلىرىمىز

ــدى ــۆز نه . قال ــارتۇق س ــدىن ئ بۇنىڭ
 بىـز ئهنه شـۇ بـالىالرنى بـۇ ؟ھاجهت

ــدۇق ــده قىل ــا ئاپىرى ــېكىن ، دۇنياغ ل
ــــشىگه  ــــۈپ يېتىلى ــــڭ ئۆس ئۇالرنى

، ھايۋانالرچىلىك مهسئۇل بواللمىـساق
جۈملىدىن بۇ مهسىلىده ھـايۋانالرنىمۇ 

ــهۋهبتىن ــېمه س ــلىقىمىز ن  ؟دورىيالماس
ـــدىغان  ـــا قاراي بولـــساق ھايۋانالرغ

بـــالىلىرىنى بېقىـــپ يېتىلـــدۈرۈدۇ ۋه 



بىزنىـڭ ، ياشاش يـوللىرىنى ئۆگىتىـدۇ
ـــــكه  ـــــى تهربىيىلهش پهرزهنتلىرىمىزن
ئهھمىيهت بهرمىگىنىمىز ھايۋانالرچىلىك 
ــــــولىنى  ــــــاش ي ــــــسىمۇ ياش بول

 ؟ئــــــۆگهتمىگهنلىگىمىز ئهمهســــــمۇ
-ھايۋانالرنىڭ ئىچىده زهھهرلىك ئوت

ئۆلگهنلىرى مىڭده  چۆپتىن زهھهرلىنىپ
، ىر يـاكى ئونمىڭـده بىـر كۆرۈلىـدۇب

ــدا  ــاش داۋامى ــۇالر ياش ــته ئ ئهمهلىيهت
بۇرۇنقىالردىن قالغان قانـداق چـۆپنى 
ــــك ئىكهنلىگىنــــى  ــــسه زهھهرلى يى



بىـز بولـساق ئاڭـسىز ، بىلگهنلىگىدۇر
شهكسىزكى بىـزده ... ھايۋانالرچىلىك

ئــائىلىگه مهســئۇل بولــۇش ئىدىيىــسى 
ــڭ ــڭ ، يوقلىقىنى ــائىلىۋىي تهربىيىنى ئ

نـــاۋادا . لمىغىنىنىـــڭ ئىـــسپاتىدۇربو
كىــــــشىلىرىمىزده، ئهنه شــــــۇنداق 
مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بولغىنىدا ئىدى، 

ـــۆز-ئهر ـــالالر ئ ـــئۇل -ئاي ـــارا مهس ئ
بولغىنىدىن سىرت يهنه پهرزهنتلىرىنىـڭ 

بهختىيار ئۆسۈپ يېتىلىـشى ۋه ، ساغالم
مهسـئۇل ، كېلىچىگىگه كۆڭۈل بۆلگهن



شـۇنداق بولغانــدا ، بولغـان بــوالتتى
ــــك  ــــارلىق زهھهرلى ــــروئىن قات خى

ھـاراقنى ، چېكىملىكتىن يىراق بولغـان
ســاالمهتلىككه ، ئـاز ئىـستىمال قىلغـان

ــۈزگهن ــدىن قــول ئ ــانلىق تاماكى ، زىي
ئهر ۋه . زىنادىن يىراق بولغان بوالتتى

ئايال ئۆز ئارا مهسئۇل بولسا پاك ئائىله 
زىنادىن خالىي ، ئهخالقىي بهرپا قىلغان

روئىن قاتـارلىق خىـ، بولغان بـوالتتى
ـــېقىن  ـــېكىملىكلهرگه ي ـــك چ زهھهرلى

ـــان ـــائىله ، بارمىغ ـــاپ ئ ـــار ئوين قىم



ئىقتىــــسادىنى ۋهيــــران قىلىــــشنىڭ 
ــائىله  ــشلهپ ئ ــشىپ ئى ــسىچه تىرى ئهك
ئىگىلىگىنى راۋاجالندۇرۇپ ئائىلىسىنىڭ 

ــاراۋان ــدلىرىنىڭ بهختىيــار ، پ پهرزهن
ئۆســۈپ يېتىلىــشى ئۈچــۈن ئاســاس 

ــوالتتى ــان ب ــت. ياراتق ــى دوس ، الرقېن
، يۈرۈگـــۈڭالرنى تىڭـــشاپ بـــېقىڭالر
 ؟ئائىلىلىرىمىزگه مهسئۇل بولىۋاتامدۇق

ــۇرىيىتىمىزنى  ــدىكى مهجب ــائىله ئالدى ئ
ئانىمىزغــا -ئــادا قىلىۋاتامــدۇق؟ ئاتــا

ـــۋاتىمىز؟  ـــده بولى ـــداق مۇئامىلى قان



ــــدۇقمۇ ــــدلىرىمىزنىڭ ؟كۆيۈن  پهرزهن
   ؟كهلگۈسىگه ئاساس سالدۇقمۇ

جىئه ئۇيغۇر جهمئىيىتىده بارلىق پـا
ــــــدىن  ــــــسىزلىكلهر ئائىلى ۋه بهخت

ــائىلىۋىي مهدهنىيهتنىــڭ . باشــلىنىدۇ ئ
-ئـــائىلىۋىي ئهخـــالق، بولماســـلىقى

ــــشى ــــڭ بۇزۇلى ــــائىله ، پهزىلهتنى ئ
ئهنئهنــــــسى ۋه مۇســــــئۇلىيىتىنىڭ 
بولماسلىقى بۇ پاجىئهلهرنىـڭ تـۈپكىي 

ئــائىلىگه . ســهۋهبى ۋه باشالنمىــسىدۇر
بهختىيــار ، گــۈزهل، مهســئۇل بولــۇش



پهرزهنـدلىرىنىڭ ، هرپـا قىلىـشئائىله ب
ــېلىش ــاس س ــېلىچىگه ئاس ــۈزهل ، ك گ

ئېتقادىغا ماس ئـائىله ، ئائىله ئهخالقى
ــلهش ــى تىك ــى ، مهدهنىيىت پهرزهنتلىرىن

خهلقىنىڭ ئېسىل ئهنئهنىسى ۋه ئىلغـار 
ـــــــــلهن  ـــــــــيهت بى پهن مهدهنى

، قۇرالالندۇرۇشـــنىڭ ئـــۆزى مىلـــلهت
ـــق ۋهتهن ئۈچـــۈن قۇشـــۇلغان ، خهل

 ۋه خهلقنـــى بىـــز ۋهتهن. تۆھپىـــدۇر
ــــش  ــــي ئى ــــزدا ئهمهس ئهمهلى ئېغى

  !ھهركىتىمىز بىلهن سۆيهيلى
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ــتېتى  ــۈننهن ئۇنۋېرس ــزۇچه -2004ي ــى خهن يىل
  بهت -59نهشرى 

شىنجاڭدىكى ئاز سـانلىق  «ئهنۋهر نىجىم] 23[
مىللهتلهرنىــڭ نىكــاھ ئهھــۋالى ۋه ئــۆزگىرىش 

ــالىز ــده ئان ــشى ھهققى ــۇرت » «يۆنۈلى ــي ي غهربى
  سان -1 يىللىق-2004ورنىلى ژ »نوپۇسى

جهنـۇبىي  «خۇئاڭ جىروڭ، ۋهن چىڭيىن] 24[



اڭ ئۇيغـــۇر ئاياللىرىنىـــڭ تهربىيىلىـــنىش نجشـــى
اڭ ئۇنۋېرســتېتى نجشــى» «سـهۋهبى ۋه سىياســهت

-3يىللىـق خهنـزۇچه -2006 »ورنىلـىژئىلمىي 
  بهت -83سان 
ـــراھىم] 25[ ـــيه ئىب ـــسىلى  «رابى ـــدىز كې ئهي

ــاۋادالر ــده س ــهھىيه »ھهققى ــق س ــىنجاڭ خهل  ش
-18يىلى ئۇيغـۇرچه نهشـرى -2004تى نهشىرىيا

  بهت
 شـىنجاڭ »ئىبنى فهزالن ساياھهتنامىـسى«]26[

يىلى ئۇيغۇرچه نهشـرى -2001خهلق نهشىرىياتى 
  بهت-13



ـــالىقالر] 27[ ـــوڭ قات ـــا يۆي ـــي، م ـــاۋ ۋې  ي
شــىجاڭدىكى ئــاز ســانلىق مىلــلهت جهمئىــيهت «

پىسخىكىسى ۋه مىللىي رايونالرنىـڭ تهرهققىيـاتى 
 شـىنجاڭ خهلـق نهشـىرىياتى »ئۈستىده تهتقىقات

  بهت -19يىلى خهنزۇچه نهشرى -2005
قهدىمكى ئۇيغۇرالر  «لىن گهن، گاۋ زىخۇ]28[

يىلى -2000شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى » تارىخى
  بهت-118ئۇيغۇرچه نهشرى 
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